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 مقدمه

 

 ی در جوامع بشر  ی به زندگ  دیام  و   ،کار  ، یآبادان  جادیا  ورمام  و  ی سازندگ  تالش،  آوران  امیپ گران،    صنعت  ومقدس    یا  واژه  صنعت

و توانمند   ژهیو  مخلوقات  که  صنعتگران  شما   وکه با صنعت    میمفتخر  رو نیا  ازکم دارد!    یزیجهان چ  یهستند، که اگر نباشند به راست

   .میهست  همگام  و   همراه  د یکش  ینم   دست   ثاریاز تالش و ا  یدر کشور، لحظه ا  یکار و سازندگ   بیپر فراز و نش  ریدر مس  و   دیهست  اوندخد

  از   یگزارش  تا  میشد  آن  بر  ،های مالیتصویب صورت   یبرا  یعموم  مجمع  یبرگزار  آستانه  در  و  99سال    دنیرس  انیپا  به  توجه  با   

 .میبرسان انجمن محترم  یاعضا نظر و سمع به  رو، شیپ  کتابچه قالب در را سال نیا عملکرد

  تالش  اساسنامه،   در  شده   نییتع  اراتیاخت  و   هات یمسئول  چارچوب در  ران،یا  مریپل  عیصنا   یمل  انجمن  مچهار  دوره   رهیمد   أتیه 

 صنعت   حوزه  در  یصنف  تشکل  نیترفعال  و  نیرتریفراگ  عنوان  به  را   انجمن  نیا  و  برداشته  یاستوار  و  درست  یهاگام  تا  است  کرده

 .  برساند یا شده تیتثب و   ممتاز تیموقع به و  کند تیریمد  اساسنامه، در  شده نییتع  اهداف اساس  بر کشور، مریپل و کیپالست

 ت یموقع  در  را  مچهار  دوره  رهی مد  أتیه  و  یمل  انجمن  ران،یا  جامعه  در  یجار  سال  یاسیس  و  یاقتصاد  مهم  تحوالت  و  حساس  طیشرا

  با.  است  داده  قرار  خود  یصنف  یها تیفعال  انجام  و  شده  جادیا  موانع  رفع  جهت  گسترده  اقدامات  یاجرا  و  یریگ  میتصم  نظر  از  یدشوار

  و  نکند   جاد یا  انجمن  عملکرد  در  ی خلل  طیشرا  ن یا  تا   شد   تالش   اعتدال،  ی مش  و   خط  از  ی رویپ   و   یجمع  خرد   از  یریگبهره  با   ن،یا  وجود

 ارائه   99  سال   درانجام شده    یها  تیفعال  از  یاگزارش خالصه   نیاساس، در ا  نیبر ا  .دیمایبپ  فراوان  تالش   با   را  ییافزاهم  ریمس  انجمن

   .است شده

 توانسته   صنعت،  نیا  در  یمل  تشکل   نیرتریفراگبعنوان    ران،یا  مریپل  عیصنا  یمل  انجمن  رهیمد  اتیه  ورهد  نیا  اقدامات  است  دیام

  و   رشد  موجبات  و  برداشته  یدیتول   یبنگاهها  یرو  شیپ   موانع  رفع  و  رانیا  مریپل  و  کیپالست  صنعت  گاه یجا  یارتقا  در  موثر  یگام  باشد

 . سازد ایمه را صنعت نیا در یاقتصاد رونق
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 چهارم   دوره رهی مد اتیه  اهداف

  سال  ییجلسات ابتدادر    رانیا  مریپل  عیصنا  یمل  انجمن  یعملکرد  -ی کیتاکت  اهداف  و  کالن  اهداف  ها،ارزش   انداز،چشم   ت،یمأمور      

جلسات   در  و  یمورد بررس  رهیمد  اتیه  1399

 : شد بیتصوبعد، 
 :تیمأمور -1

 کی  رانیا  مریپل  عیصنا   یمل   انجمن     

 ره یزنج  کل  که  است  محور  هدف   سازمان

.  ردیگیم  بر  در  را  رانیا  مریپل  ع یصنا  نیتأم

 ارتباط   یبرقرار  قیطر  از  تا   میکنیم   تالش  ما

  را   رانیا  مریپل  عیصنا  نفعان، یذ  همه  با  مؤثر

 ی امنطقه   اسیمق  در  را  آن  و   میده  ارتقا

 . میکن ریپذ رقابت

 :اندازچشم -2
به   رانیا  مریپل  عیصنا  ی مل  انجمن     

  در   یصنف   تشکل  نیرگذارتریتأث

 رهیزنج  حوزه  ی مل  کالن  یهای ریگمیتصم

  به   و  شد  خواهد   ل یتبد  مریپل  ع یصنا  نیتأم

  محافل   با  یزنچانه  در  یتوجه  قابل   قدرت

  دست  یدولت یهاطرف و یریگمیتصم مهم

  یی شناسا  قیطر  از  تشکل  نیا.  افتی  خواهد

  اطالعات،  منابع،   نیبهتر  یگذاراشتراک  به  و

  ی ابیدست  موجب  ها روش  و  ها ستم یس

  قابل  سهم  به  رانیا  مریپل  عیصنا   یهابنگاه

  ها آن   نفوذ  و  یامنطقه   یبازارها  از  یتوجه

  جامعه.  شد   خواهد   ی جهان  ی هابازار  در

  ی اصل  ندهینما  عنوان  به  را  انجمن  نیا  یجهان

  و   اطالعات  کسب  جهت  رانیا  مریپل  عیصنا

 . شناخت خواهد تعامل یبرقرار
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 :هاارزش  -3

  موجود   منابع  حداکثر  از  نخبگان  گردش  قیطر  از  تا   م یکنیم  تالش  و  دارد  ما  یبرا  یاژهیو  تیاهم  اعضا   همه  فعال   مشارکت:  یمکاره -1

 . میشو مندبهره جانبه همه منافع یراستا در

 . م یکنیم تالش آن یارتقا جهت و  میدار باور خود  یاعضا یتوانمند به ما : یخودباور -2

 .  میدانیم ارجح یگروه منافع بر را یکل   منافع و   میکنیم  رفتار برابر نگاه با خود یاعضا همه  با  ما: عدالت -3

 . میکنینم پنهان  هاآن  از را یزیچ و  مییگویم سخن شفاف  خود نفعانیذ با ما: صداقت -4

  نده یآ  یهانسل  و   جامعه  خود،  یبرا  موجود  یطیمح  ستیز  و  یاجتماع  ،یاقتصاد  یهاستمیس  از   یبرداربهره  در  ما :  داریپا  توسعه -5

 . میهست قائل  برابر سهم

 : کالن  سطح  اهداف -4
 .یدولت  یهاطرف و یریگمیتصم مهم محافل برابر  در انجمن یزنچانه قدرت شیافزا -1

 .هابنگاه یریپذ رقابت سطح و هارتم دانش، تیتقو و کیتکنولوژ یبهساز -2

 .رانیا مریپل عی صنا  نیتأم رهیزنج کل در انجمن ت یمقبول و یریدربرگ سطح بهبود -3

 .ی عیطب منابع و ستی ز طیمح حفظ و داریپا توسعه نهی زم در مریپل عیصنا عملکرد بهبود -4

 ی عملکرد  - یکیتاکت  اهداف -5
 :1 هدف 

 .  یمصرف هیاوّل مواد به یدسترس سهولت و دیخر متیق خصوص در اعضا منافع نیتأم -1

 .بازار میتنظ یشورا  رینظ یریگمیتصم مهم  محافل در شتریب یاثرگذار یبرا تالش -2

  یریکارگبه  قیطر  از  یسازمیتصم  و   یریگمیتصم  مهم   محافل  برابر  در   یزنچانه  قدرت شیافزا  و   انجمن  یرگذاریتأث  دامنه  گسترش -3

 . یعموم روابط ندیفرا اثربخش

 .1399 سال یط انجمن دفتر عنوان به  یدائم ی کیزیف گاه ی پا  کی نیتأم -4

 .پالست رانیا شگاهینما یبرگزار ازیامت گرفتن اریاخت در -5

 :2 هدف  

  .حداقل  عرضه  و   دیتول  و  یمجاز   ای  یحضور  یآموزش  دوره  2  رگذار،یتأث  یمجاز  ای  یحضور  شی هما  ای  ناریسم  1  حداقل  یبرگزار -1

 .1399 سال ی ط کار  و کسب  -یتیریمد و  یفن  -ی علم یهاحوزه در تالیجید یآموزش یمحتوا ساعت 50

  .ثابت  مراکز  ای  یامنطقه   یها شگاهینما  در  اعضا  حضور  لیتسه  و  منطقه  سطح  در  رگذاریتأث  تشکل  2  حداقل  با  ارتباط  یبرقرار -2

 . CIS و فارس جیخل حوزه ه،یهمسا یکشورها در یمریپل محصوالت  یابیبازار

 .1398 سال  به نسبت 1399 سال ی ط درصد 10 زانیم به اعضا یمریپل محصوالت ی صادرات فروش یدالر شیافزا -3
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 :3 هدف 

 . سال یابتدا به نسبت 1399 سال انیپا در درصد 30 زانیم به عضو  یها تشکل تعداد  شیافزا( 1

  یابتدا  به  نسبت  1399  سال   انیپا در  درصد  10  زانیمبه  (یانسان  منابع  نفر  صد   از  شیب  ی)دارا  عضو  یاقتصاد   یهابنگاه  تعداد  شیافزا(  2

 .سال

 ران یمد  و  عضو یهاتشکل رهیمد  أتیه یاعضا  انجمن،  ره یمد أتیه  ادوار   یاعضا  با   یمجاز  ای  یحضور  مؤثر  نشست  4  حداقل  یبرگزار(  3

 .1399 سال یط انجمن عضو  یهابنگاه مؤثر

  یهاروش   و  مریپل  عیصنا  از  کی  هر  انیم  از  1399  سال  انیپا   تا  که   یشکل  به  اعضا  مختلف  یهاگروه  نیب  تناسب  و  تعادل  جادیا(  4

 .باشند انجمن عضو  شرکت 5 تا  2 نیب یسازنیماش

 . هایتوانمند و  هات یظرف شرح همراه به رانیا مریپل عیصنا  در فعال یهاشرکت از جامع یاطالعات بانک کی لیتشک( 5

 : 4 هدف 

فعال    یهاعملکرد بنگاه لیتسه  یدر راستا یمریمحصوالت پل افتیکالن مربوط به باز یهااستیدر س یرگذاری( تالش در جهت تأث1 

 . یاتی مال ی هاتیمانند معاف

 . ممکن یهامتی ق  حداقل با یمریپل محصوالت افتیباز حوزه در فعال ی هاشرکت  هیاوّل مواد نیتأم طیشرا لیتسه( 2

 . 1399 سال یط تالیجید یآموزش یمحتوا نیتأم قیطر از داریپا توسعه به مربوط می مفاه خصوص در  اعضا یآگاه شیافزا( 3

 . 19 -د یکو روسیو مانند  جامعه یفعل  معضالت  قبال  در هابنگاه ی اجتماع  یهاتیمسوؤل انجام به انجمن یاعضا قیتشو و بیترغ ( 4
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 یدولت بخش در انجمن  گاهی جا: الف

 

  با  رابطه  در(  رانیا  تجارت  توسعه  سازمان   و   یتخصص  عیصنا  دفتر)  رانیا  یاسالم  یجمهور   تجارت  و   معدن  صنعت،  وزارت      ✓

  و  مدت   کوتاه   یها  یزیر  برنامه  ، یا  تعرفه  رییتغ  ،ی گمرک  ی ها  تی معاف  از  استفاده  و   کیپالست  صنعت  مصنوعات  واردات  ی ها  استعالم

 ی مشورت  نقش  آن  ماتیتصم  در  انجمن  و  شده  ایجو  را  انجمن  نظرات  همواره...  و  کار  و  کسب  یفضا  ه،یمواداول  نیتام  بر  نظارت  مدت،  بلند

 . کند یم فایا را یموثر

 ه ی اول مواد هیته با رابطه در( یمیپتروش یلیتکم عیصنا دفتر و یمیپتروش یمل شرکت) رانیا  یاسالم یجمهور نفت وزارت      ✓

  یمیپتروش  نیماب  یف  اختالفات  فصل  و  حل  یچگونگ  ،یمیپتروش  هیاول  مواد  مختلف  یدهایگر  عرضه  نحوه  و  زمان  ت،یفیک  و  تیکم  نظر  از

 . است  داده  اثر  بیترت  موارد  یاریبس  در  و   شده  ایجو  را  یمل  انجمن  یمشورت  نقش...  و  پالست  رانیا  شگاهی نما  یبرگزار  ،دکنندگانیتول  و   ها

  ، یگمرک  یهاتعرفه  نرخ  ،یگمرک  یها  ارزش  اصالح  با  رابطه  در  گمرک  و    رانیا  یاسالم  یجمهور   ییدارا  و  اقتصاد  وزارت      ✓

 .   کندیم لحاظ ماتیتصم در را انجمن نظرات ...و  کاال بورس در هیاول مواد عرضه ماتیتصم افزوده،  ارزش بر اتیمال

 وزارت  در یمیپتروش محصوالت ی تقاضا تیریمد یراهبر  تهیکم و بازار م یتنظ کارگروه یمیپتروش محصوالت یتخصص تهیکم ✓

 . دارد موثر حضور یرا حق داشتن با رانیا ی بازرگان اتاق  ندهینما عنوان به انجمن نده یمان همواره  تجارت، و  معدن صنعت،

  ندگان ینما  و  شده  ایجو  را  انجمن   نظرات  همواره  کیپالست  صنعت  به  مربوط  ی استانداردها  نیتدو  جهت  استاندارد  یمل  سازمان     ✓

 عنوان  به  استاندارد  سازمان  در  یمل  انجمن  ندهینما  نیهمچن  .اند  بوده  نظر  صاحب  و  داشته  مستمر  حضور  نیتدو  جلسات  در  تشکل  نیا

 باشد. نماینده انجمن ملی می استاندارد، یمل  سازمان با کیپالست  و مریپل یها انجمن رابط

  جادیا  درخصوص  یی شکوفا  و   ینوآور  صندوق  و    یجمهور  است یر  یفناور  و   یعلم   معاونت   نانو  یفناور  توسعه  ژهیو  ستاد     ✓

  و  دانش  ارتباط  گسترش  یراستا  در  نو  یها  ده یا  یساز  یتجار  و  ی صنعت  یشرکتها  با  انیبن  دانش  ی ها  شرکت  نیب  تر  یقو  تعامالت

 .  است نموده  آغاز را ییها یهمکار خصوص نیدرا و شناخته کشور مریپل و کیپالست صنعت مرجع عنوان به را یمل انجمن صنعت
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 یخصوص  بخش در انجمن  گاهیجا: ب

و انسجام در    هیوحدت رو  ،یهماهنگ   جادیو ا مریامور مربوط به صنعت پل هیکل ی به منظور سامانده رانیا مریپل  عیصنا  یمل انجمن

 یو در مواجهه با سازمانها و ارگانها  یو خارج  یداخل  یصنف در بازارها  نیا  ی سطح قدرت چانه زن  شی عرصه مذکور و افزا  ن یفعال  نیب

در امر   یو صنف  ی مدن  تیریبا هدف مد  یریتوان رقابت پذ  شیو افزا  یو خدمات صنف  یدیمحصوالت تول  یفیمرتبط و ارتقاء سطح ک

  ن یا  یبرا  یگذار  هیاز سرما  شتریب  یفراهم کردن امکانات بهره بردار  و حفظ توازن و نظم و  متهایکاذب ق  شیاز افزا  یریو جلوگ  دیتول

از   تیو حما  یبه اهداف قانون  لین   یکاران و روزآمد نمودن آن برادست اندر  یو مل  یعلم  اتیاستفاده و انتقال تجرب  نیصنعت و همچن

موضوعه کشور و دفاع از منافع مشروع اعضا، با هدف    نیدر چارچوب قوان  هایبه مشکالت و نارسائ  ییکسب و کار و پاسخ گو  یبهبود فضا

 شد.  لیتشک یدر کالس جهان رانیا مریصنعت پل یتعال

و    ی بازرگان  آموزش،  ،ی فن  صادرات،  یها  ونیسی)کم  یمختلف و تخصص  ی فعال در حوزه ها  ونیسیکم  5با دارا بودن    انجمن  نیا 

ذکر است که   انیکند. شا   یم  تیفعال  ،انجمن  رومندی ن  بازوان  عنوان  به  مختلف،  ینارهایسم  و  منظم  یها  جلسه  یبرگزار  با  (  تشکلها

   .شود یم شناخته صنعت نیا یبرا یتیحما چتر عنوان به ،مریمرتبط با صنعت پل یانجمن تخصص 14 تیبا عضو یانجمن مل
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 .پرداخته شده است ره یمد  تایه مچهار دورهاول از  سال رد انجمن یها  تیفعال نیمهمتر ده یبخش به ارائه گز نیا در

 ره یمد  اتیه چهارم   دوره در 1399  سال شده انجام یها  ت یفعال اهم

 بازار میتنظ کارگروه یمیپتروش محصوالت یتخصص تهیکم در انجمن ندهینما حضور .1

 ران یا  ی بازرگان اتاق ندگانینما  اتیه در انجمن ره یمد اتیه یاعضا حضور .2

 صمت وزارت با گسترده یهمکار با یارز بحران طیشرا در داخل دیتول  یکاالها واردات از یریجلوگ .3

 لن یپروپ  ی پل  و ی س یو ی پ  ی بند دی گر پروژه  انجام با بازار کنترل و هیاول مواد رانت از یریجلوگ .4

 انجمن  بازار  رصد و  پژوهش واحد جادیا . 5

 مجلس یهاپژوهش مرکز  با یهمکار .6

 یتخصص تهیکم  در ییکاال  سپرده یگواه  معامالت بیتصو .7

 کشور   در کرونا روسیو وعیش  با  مبارزه جهت گسترده  اقدامات .8

 نده یآال عیصنا  پسماند  بر  عوارض نامه نیآئ اصالح جهت تالش .9

 ک یپالست یها سهیک  مصرف کاهش  یدائم حهیال  نیتدو جهت یهمکار .10

    ی فصل  و ماهانه ،یهفتگ روزانه، ی آمارها انتشار و یبررس .11

 مختلف یسازمان جلسات در حضور .12

  تجارت و  معدن صنعت، وزارت رانیمد  و معاونان با مختلف جلسات یبرگزار •

  رانیا یبازرگان   اتاق  در شده برگزار مختلف جلسات در شرکت •

  تهران یبازرگان   اتاق  در شده برگزار مختلف جلسات در شرکت •

 ران یا تجارت توسعه سازمان با مختلف جلسات •

 ی اتی مال امور اداره با جلسات •

 ی نظارت  یسازمانها با جلسات •

 مجلس یپژوهشها  مرکز با جلسات •

 کشور ی ها یمیپتروش با مستمر جلسات یبرگزار •

 مر یپل  یفناور رشد مرکز و رانیا یمیپتروش و  مریپل پژوهشگاه   با جلسات •

 یلیتکم عیاتاق فکر مشترک صنا جادیبه منظور ا ینشست تخصص یبرگزار •

  کاال بورس سازمان با جلسات •

   یمعامالت  یهاتیظرف از استفاده منظور به (PCC)  یمیپتروش ی بازرگان شرکت با جلسات •

 یپژوهش مطالعات انجام .13

 یخصوص و ی دولت ینهادها و سازمانها   با یهمکار ی ها نامه  تفاهم انعقاد .14

 یآموزش یها دوره یبرگزار .15

   صنعت ازین مورد انهیسال یها شیهما یبرگزار .16

 نوآوری در صنعت پالستیکسومین همایش ملی •

 کیپالست صنعت اقتصاد انداز چشم ی مل ش یهما   نیدوم •
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 ی مجاز یها شبکه یخبر یمحتوا دیتول  و یا رسانه بخش مداوم یارتقا .17

 انجمن دفتر  ییجابجا .18

 ره یمد تایه اتجلس .19

 ، صادرات، فنی، بازرگانی( [تشکلها، آموزش انجمن یتخصص یها ونیسیکم عملکرد .20

   عضو ی ها تشکل مشکالت رفع .21

   دی جد  یها تشکل و تیعضو گزارش .22
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   شده انجام  ی ها تیفعال شرح

 محصوالت  یتخصص  تهیکم  در  انجمن  ندهینما  حضور

 بازار  میتنظ  کارگروه یمیپتروش

  به   ترکمان   دکتر  ی آقا  رهیمد   ات یه  چهارم  دوره   در      

  کارگروه   در  شرکت  جهت  رانیا  ی بازرگان  اتاق  نده ینما  عنوان

  جلسات   در  تشکل  نیا  ندهینما  حضور  با .  شدند   یمعرف  مذکور

 تصمیمات  مستمر،  یکاشناس  گزارشات  وارائه  کارگروه  نیا

  کاال،   بورس  در   یمیپتروش  محصوالت  عرضه  زمینه  در   مناسبی

  رییتغ  از  یناش  مشکالت  رفع  شده،  نییتع  یها  عرضه  کف  تیرعا

 دالر  نرخ  موضوع  و  یگذار  متیق  بورس،  از  دیخر  یها  هیسهم

  یها  عرضه  افزایش   ،یمیپتروش  محصوالت  متیق  هیپا  یمبنا

  یی کاال  سپرده   ی گواه  معامالت   بیتصو  ، کاال   بورس  در  یمیپتروش

 داشته   بازار  التهاب   کاهش  در  یتوجه  قابل   ریتاث  که  شد   اخذ...  و

  . است

  ، یاتاق بازرگان   ندهیبه عنوان نما  رانیا  مریپل  عیصنا  یانجمن مل

حائز    یجلسات دستاوردها  نیبازار در آخر  میکارگروه تنظ  یمیمحصوالت پتروش  یتخصص  تهیدر کم  رانیا  ی، معادن و کشاورزعیصنا

 مشترک با اتاق تعاون است.    یرأ ی( به جا یاتاق بازرگان  ندهینما)و منحصر به  واحد یاخذ حق رأآن  نیداشته که مهمتر یتیاهم

  یمین  ترقیو به عبارت دق  شدیأمان محاسبه ماتاق تعاون تو  یمذکور به همراه حق رأ  تهیدر کم  ی اتاق بازرگان  یدر گذشته حق رأ 

و اقناع    تهیاعضاء کم  ریبا سا  اریبس  یها یزنی. با توجه به راگرفتیتعلق م  رانیا  مریپل عیصنا  یبه انجمن مل  یرأ  7از مجموع    یرأ  کیاز  

  ن ی؛ ا  یمیبازار پتروش  میدستورالعمل تنظ  لیبه منظور تکم  99آذرماه سال    22جلسه مورخ    نیعمل آمده در آخربه  یریگیآنان ؛ در رأ

از   میکارگروه تنظ  یمیمحصوالت پتروش  یتخصص  تهیدر کم  یپس اتاق بازرگان  نیکامل بدل گشت و از ا  یرأ  کیبه    یحق رأ   زانیم

  ندگان یاتاق از نما  ی هاتیو البته حما  اریبس  یهایریگیپ   جهیاتفاق در نت  ن یشده است. ا  ورداراعضاء برخ  ر یبا سا  کسانیکامل و    یحق رأ

قرار    یدستورالعمل مورد بررس  نی بازار با ا  ن یکه ا  ی آن است که تا زمان   یدر دستورالعمل به معن   رییتغ  نیدست آمده است. اخود به

 قابل اجراست. یسازمیتصم وهیش ن یا رد،یگیم
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  ندگان ینما اتیه در انجمن رهی مد اتیه  یاعضا حضور

 ران یا یبازرگان اتاق

 به   رانیا  یمعادن و کشاورز  ع،یصنا  ،ی بازرگان  اتاق         

  ی همواره حام  ،یخصوص  بخش  ی ندگ ینهاد نما  ن یگترعنوان بزر

  م یدر تصم  ییبوده و همواره نقش بسزا  یصنعت  یو تشکل ها

 رانیا  اتاق  ندگانینما  ئتیصنف داشته است. ه  نیا  ی ها  یریگ

 و  است  رانیا  اتاق   رکن  نیدوم   نظارت،  یعال  یشورا   از  پس

 نحوه  و  لیتشک  ی   نامه  نییآ   3  ماده   1  بند  براساس  آن  یاعضا

  یکاهایسند  و   ها   هیشهرستان و اتحاد  ی منتخب اتاق ها  ندگانیاز نما  ، شهرستان  یها  اتاق  و   رانیا  اتاق   ندگان ینما  ی ها  ئتیه  تیفعال

  ندگان ینما  اتیه  عنوان  بهعضو    ی و انجمن ها  یملانجمن    رهیمد  ات یمحترم ه  یحضور اعضا  .شوند  یم  لیتشک   رانیا  اتاق   به  وابسته

    . است شده  ،یخصوص بخش و  اتاق  ماتیتصم در تشکل نی ا نقش  شدن تر پررنگ سبب اتاق 

 صمت  وزارت با گسترده  یهمکار  با  یارز  بحران طیشرا در داخل دیتول  ی کاالها واردات از یریجلوگ

بر   یوزارت صمت مبن ی ها  میتصم  رویپ  ،کشور در ارز کمبود به باتوجه 99 سال در

  کاال  واردات دولت،  اعالم با داخل دارند،   دیکه در کشور تول یی کاالها وارداتاز  یریجلوگ

 ،یواردات  محصوالت  داخل  ساخت  عدم  بر  یمبن  تجارت  سامانه  در  صنعت  وزارت  هیدیتائ  با

  توان  یبررس به تجارت و معدن صنعت،  وزارت ،یارز  بحران طیشرا در.  شدیم ریپذ امکان

  انجام   آنها  سفارشات  ثبت  که   مختلف  یها  حوزه  در  محصوالت  یداخل  دیتول  تیظرف  و

 صالح یذ  مرجع  عنوان  به  رانیا  مریپل  عیصنا  یمل  انجمن  راستا  نیا  در.  نمود  اقدام  بود،  شده

  داشته   وزارتخانه  آن  یفلز  ریغ   عیصنا  دفتر  با  یا  گسترده  یهمکار  همواره  که  صمت  وزارت

  عدم   ی گواه  صدور  ،واردات  پرونده  220  از  شیب  یتخصص  یبررس  با   و  نموده  ورود  است،

 .  نمود اعالم  مذکور  مقامات به را جهینت و  انجام را مذکور محصوالت ساخت

 لن یپروپ یپل و یس ی و یپ یبند دیگر پروژه انجام با بازار کنترل و هیاول مواد رانت  از  یریجلوگ 

  هیاول  مواد  عیتوز  در  ی متیق  رانت  از یریجلوگ  ی برا  ی حداکثر  تالش   

  ت یحما  و   شفاف   ی های ریگموضع  کمکبه  یدیتول  یواحدها  یرسم  عملکرد  و   تیشفاف  قراردادن  سرلوحه  با   همواره  ی مل  انجمن

  یخصوص  بخش  در  راه   نیا  یها  یسخت  رغم یعل  یدیتول  و  یتجار  ی ندهایفرآ  و  معامالت  در   ی قانون  عملکرد  و  ی ات یمال  نظام  از  قد تمام

  انجمن  امروز  که  شده   موجب  امر  نیهم.  است  کرده  یریجلوگ  رانت  جادیا  از  درست  یها  یریگ  موضع  با  و   نموده  ی ستادگیا  کشور،  یسنت

 . باشد داشته ینظارت یدولت  ینهادها  ژهیو به و   سازمانها در یا ژه یو گاهیجا  یمل
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 ی س  یو   یپ  ی بند  دیگر  منظور به  PVC   تهیکم لیتشک

  کاال،  بورس  در  ماده   نیا  نامتعارف  یها  رقابت  و  PVC   معامالت  تیوضع  در  شده  جادیا  یالتهابها  به  توجه  با                     

 ی کشاورز  و  معادن  ع،یصنا  ، یبازرگان  اتاق   از  یندگینما  به  رانیا  مری پل  عیصنا  یمل  انجمن  شنهادیپ   بر  بنا   یمل  انجمن  یبازرگان  ونیسیکم

  یاظهارنظرها  اساس  بر  PVC  دیخر  یهاه یسهم  ییآزما  یراست  بازار،  میتنظ  کارگروه  یمیپتروش  محصوالت  یتخصص  تهیکم  در

 تا   کرد  بازار  نیا  نفعان  یذ  و  خود  یاعضا  از  متشکل  یکارگروه  لیتشک  به  اقدام  ابتدا  در  و  رفتیپذ  را  مربوطه  یهاتشکل  یکارشناس

 ی راهگشا   دارانیخر  اطالعات  ییآزما  یراست  در  یمریپل عیصنا  یمل  انجمن  از  ها تشکل  ی زدنمثال  تیحما.  دیبرآ  معضل  نیا  حل  درجهت

 .است مریپل صنعت در مهم اریبس هیاول ماده  نیا بازار در دیخر التهاب  کاهش آن یخروج نیاول که است شده  ی دیجد شفاف  یفضا

 ی پ  حوزه در دکنندگانیتول اکثر و بوده دکنندهیتول هر یبرا مناسب یدهایگر نبودن مشخص حوزه نیا در یاصل مشکالت از یکی

  رقابت   باعث  امر   نیهم  و  رفته  یعموم  د یگر  سراغ  به  ی س  یو

  باعث   نیهمچن  و  است  شده  خاص  د یگر  کی  در  شتریب

  در  پس .  است  ده یگرد  زی ن  یی نها  محصول  تیفیک  کاهش

 حوزه   ن یا  دکنندگانیتول  و   متخصصان  کمک   با   اول  مرحله

  صورت   به  صنعت  هر  یبرا  یفن  نظر  از  دیگر  نیترمناسب

 .است شده  یبررس یتخصص کامال 

  هر  در  یواقع  یتقاضا  و  ازین  زانیم  دیبا  بعد  مرحله  در 

  به  ازین  کار  نیا  یبرا  که  گرفت یم  قرار  یبررس  مورد  دیگر

  با   یمل  انجمن  .بود  هاآن   یهاه یسهم   و  دارانیخر  اطالعات

  با  یجلسات  یبرگزار  و  ی تخصص  یهاتشکل  از  دعوت

  داران یخر نیا یبندمیتقس  به اقدام هاانجمن نیا ندگانینما

 :است کرده ریز شرح به

  519.گرفت  قرار  یبررس  مورد  باهم   اطالعات   ن یا  و  شده   اخذ  صمت  وزارت  از  ها آن  ابینیبه  یهاه یسهم  و  دارانیخر  اطالعات  ابتدا  در 

  364 تعداد ابین یبه هی سهم 519 نیب از شودیم شامل را یصنف واحد 43 و یصنعت واحد 476 که است  شده فیتعر ابین ی به هیسهم

 .   بودند داده انجام را خود دیخر ها یتعاون  از یمابق و داشتند وجود دارانیخر ستیل در واحد

 نیا در  و میکرد نفعیذ یهاتشکل به تیفعال رشته اساس بر دکنندگانیتول  صیتخص به شروع مرحله نیا در اطالعات شیپا جهت

  و  نبوده  صیتخص  قابل  داریخر  100  تعداد  و  شد  داده  صیتخص  انجمن  5  به  داریخر  PVC ،  300   داریخر  400حدود  از  یبندمیتقس

  ترشفاف   هرچه  یبرا  نیهمچن.  شد  خواهد  انجام  انجمن  مشاوران  کمک  با  آنها  مناسب  دیگر  صیتخص  و  اطالعات  شی پا  یمل  انجمن  توسط

  ها استان  نیا  در  فعال   یهاانجمن    اریاخت  در  و   شده   جدا  سمنان-کرمان -قم-البرز-اصفهان  استان  4  به  مربوط  اطالعات  موضوع  شدن

 .  گرفت قرار

 رشته   تمام   یبرا  یتخصص  یها تشکل  و  ی مل   انجمن  یهاتالش  با   PVC  تیفعال  هر   به  مناسب   د ی گر  صیتخص  و  یدبندیگر  پروژه

  ی مشکالت  با  نیبه  ستمیس  در  اجرا  مرحله  در  اما   است  شده  انجام  یکارشناس  کامال  صورت  به  هستند  PVC  کننده مصرف  که  یی ها تیفعال

 : باشدیم ریز شرح به که  شد رو به رو
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  یحت  که  است  ی کل  کامال   صورت  به  که  اندشده  ثبت  ابینیبه  سامانه  در  یرقم  8  کیسیآ  کد  با  ها تیفعال  رشته  نیا  درصد  20  -1

 . گرفت نظر در  ها آن یبرا  PVC مصرف توانینم

 ...  و  یکیپالست ورق  و صفحه  ا ی  یکیپالست لم یف: مثال عنوان به

 .شود شامل را یمریپل هر  با دیتول تواندیم  که  است یکل عنوان کی نیا که

 . ندارند  PVC مصرف یبرا یتیموضوع  گرفته تعلق PVC هیسهم هاآن به که  هاتیفعال رشته نیا از یتعداد -2

 استر ی پل چسب ای  اورتان یپل  از یمصنوع  چرم ورق و صفحه:  مثال عنوان به

  نظر در  تیفعال رشته آن یبرا  نیگزی جا د یگر د یبا  S70 و  S57: مانند دها یگر از ی بعض  دیتول کمبود  ای  د یتول عدم به توجه با  -3

 . بود خواهد دشوار اریبس یستم یس اجرا در امر نیا که گرفت

 وزارت   یفلز ریغ   عیصنا  دفتر  یتخصص یها  تشکل  و  رانیا  مری پل  ع یصنا  ی مل  انجمن  ندگانینما  حضور  با  جلسه  سه  یبرگزار  از  پس

 .  است گرفته انجام یدبندیگر ن یگزیجا د یگر و اول د یگر به اشاره  با قیدق طور به دارانیخر درصد 70 معدن و صنعت

 . شدند دیتول  آمار به توجه با مجدد یبررس به منوط بوده ی کل  هاآن تیفعال رشته که دارانیخر یباق  از درصد 20

  که   نبودند  PVC  پودر  کننده  مصرف  میمستق  صورت  به  ای  و  نداشته  PVC  دیخر  یبرا  یتیموضوع   اصال  دارانیخر  از  درصد  10

 . دیا یدرب قیتعل حالت به  ها آن هیسهم صمت وزارت نظر بنابر

  محترم  معاون  ی ارکین  یصادق  یآقا  حضور  با   یمیپتروش  محصوالت  تقاضا  تیریمد  یراهبر   جلسه  نیسوم  و  ستیب  در  نیهمچن

  تیظرف  کمبود  به  توجه  با  یهفتگ  عرضه  عدم  شد   مشخص  PVC  ی دبندیگر  خصوص  در   شده  ارائه  گزارش  ی ط  صمت  وزارت  عیصنا

  دیگر  و  EPVC  دارانیخر   و  نبوده  ریپذ  امکان  دکنندگانیتول  همه  یبرا  را  یدبندیگر  اعمال  ها،یمیپتروش  توسط  دهایگر  همه  در  دیتول

  شده اعمال آنها یبرا  یدبندیگر(  بود شده ارائه بهداشت وزارت توسط کنندگان مصرف  ستیل قبل از که)  S60 د یگر  همان  ای  یپزشک

  ریسا  ی هفتگ  عرضه  از  پس  و  کرده  اقدام  دهایگر  ریسا  یهفتگ  عرضه  به  نسبت  شدند   موظف  ها ی میپتروش  نیهمچن.  شوند یم  د یگر  ثبت  و

 داران یخر  دامن   که  PVC  یدرصد  80  یها  رقابت   درصد  مربوطه  دارانیخر  یبرا  EPVC  یاجرا  به  توجه  با.  شودیم  اعمال   زین  ها   دیگر

EPVC است دهیرس صفر به  ییها  هفته در ی حت و  درصد 5 ریز به ریاخ یها هفته در  گرفتیم  زین را. 

.  است شده  ی نزول فاز کی وارد ارز، یبها نوسان به توجه بدون آزاد بازار  در هامتیق انیجر و افتهی  کاهش دیخر یبرا رقابت امروز 

  به   ماده  نیا  یها  رقابت  بعد    یها  هفته  در  و  گشته  ابطال  رقابت  درصد  80  تا  PVC  معامالت  پروژه  نیا  شروع  زمان  در  که  یطور  به

 رشته   ریسا   و   یمصنوع  چرم  دکنندگانیتول  فقط و   شده  کیتفک  زین  EPVC  دارنیخر  یتمام  نیهمچن. است  ده یرس  درصد  10  از  کمتر

  ی دار یخر  را  خود  نظر  مورد  هیاول  ماده  رقابت  بدون  دکنندگانیتول  ن یا  ،کرد یرو  نیا  با  که  باشند یم  ماده  نیا  دیخر  به  مجاز  مرتبط  یها

  کنندگان مصرف دید از جهینت که  رفتیپذ صورت یفن ونیسیکم یهمراه  و ی بازرگان تیمحور  با یمتعدد جلسات راستا نیا در. کردند

  یعلم  و  یاصول شنهاداتیپ   نیهمچن.  دهند  انجام  را  خود  دیخر  تواندیم  یآرام  نسبتا  بازار  در  دارانیخر  و  گرفت  قرار  رشیپذ  مورد  اریبس

 .  گرددیم انجمن ها هیسهم ینیبازب جهت صمت وزارت به پروژه نیح در

  ج ینتا  و  انجام  صمت  وزارت  ی همکار  با کشور  در  محصول  نیا  معامالت  خیتار  در  بار  نی اول  یبرا  PVC  یدبندیگر  پروژه  یاجرا 

 :داشت ریز شرح به یمطلوب

  مریپل صنعت در مهم اریبس هیاول ماده نیا بازار  در دیخر التهاب کاهش ❖
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  ارز یبها نوسان به توجه بدون آزاد بازار در ها متیق انیجر ی نزول فاز به ورود و  دیخر یبرا رقابت کاهش  ❖

 ی ار یبس  با  مشورت  ،یتخصص  یهانشست   در  حضور  ،یارسانه  یهاتیفعال  و  یمطبوعات   یهامصاحبه   توسط  PVC  بازار  تیریمد ❖

  لیتشک  و   یمیپتروش  یهاشرکت  با   یزنیرا  ،یجهان  اتیتجرب  به  توجه  و  گذشته  یهاسال  در  معامالت   خچهیتار  یبررس  حوزه،  نیا  فعاالن  از

 بازار نیا در پنهان  و دای پ  یرخدادها یریرهگ کنار  در کاال بورس  و دکنندهیتول یهایمیپتروش  با متعدد جلسات

  یبرا  یمل   انجمن  عملکرد  و  پروژه   نیا  زدن  مثال   شاهد   مصرف،  پر   ماده   نیا  بازار  التهاب  کاهش   در  پروژه  نیا  خوب  جهینت  به  توجه  با

  یبند د یگر  پروژه   انجام   به  منجر که   م یبود فوالد جمله  از  مشابه  عیصنا   ر یسا  در   یحت  ا ی   و   ها  لنیپروپ   ی پل جمله  از  ملتهب  ی کاالها  ریسا

 . شد  لنیپروپ   یپل
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 لنیپروپ  یپل یبند دیگر پروژه انجام
 

 ته یکم  27  صورتجلسه  9  بند  به  تیعنا   با  و  صمت  وزارت  با  مشترک  یهمکار  و  pvc  یدبندیگر  از  حاصل  یها  تیموفق  از  پس

 اقرار   ی مصرف  ی ها  دیگر  اطالعات  افت یدر  با  رانیا  مریپل  صنایع   یمل  انجمن  دیگر  مقرر  یمیپتروش  محصوالت  یتقاضا  تیریمد  یراهبر

 ملتهب مواد  تیاولو  با   را  اطالعات ن یا  یی آزما  یراست  و   د ینما  آن  شی پا به  اقدام   یمریپل  محصوالت کننده  د یتول  یها  شرکت   توسط  شده

 صورت به مهم   نیا. کرد آغاز  لنی پروپ  ی پل ملتهب  ماده  از را یپژوهش  پروژه  نیا رانیا مریپل ع یصنا یمل  انجمن راستا ن یا در. دهد انجام

  که  شد   لنیپروپ   ی پل  تهیکم  لیتشک  به  اقدام  امر   یابتدا  در.  باشد یم   یشرویپ   حال   در  یفن  ونیسیکم  و   ی بازرگان  ونیسیکم  در  مشترک

 از .  دهند یم   لیتشک  مذبور  ماده   کننده   مصرف   عضو  ر یغ   و   عضو  یها   انجمن  نیهمچن  و   نفع  یذ  عی صنا  بزرگان  را  تهیکم  نیا  یاعضا

  ن یا  به  نظرات  و   اعضا   یهمفکر  با  تهیکم  نیا  یی ابتدا  جلسه  سه  در.  تهران  همگن  انجمن  ، ینساج  عی صنا  انجمن  ظروف،  انجمن  جمله

 گروه  15  به  دارد  وجود  که  یدیتول  یها  ینوآور  و  تنوع  به  توجه  با  و   داده  انجام  دیتول  ندیفرآ  اساس  بر  را  یبند  گروه  که  میدیرس   جهینت

 28  جلسه  در  لذا.  دادیم  شیافزا  را   خطا  که  بوده  مناسب  یتاهاید  و  اطالعات  نبود  پروژه  نیا  در  مسئله  نیتر  مهم  اما.  شد  یبند  میتقس

 جلسه   نیا  در  نیهمچن.  گرفت  قرار   انجمن  اریاخت  در  یشتریب  اطالعات  و  شده  مطرح  موضوع  یمی پتروش  محصوالت  یتقاضا  تهیکم

  میتقس  مدل  نیا  که  کرد  اشاره  ینساج   و  ییایمیش  به  هاآن  یبند  می تقس  و  ها  لنیپروپ   یپل  اشتباه  یگذار  نام  موضوع  به  انجمن  ندهینما

  میتقس  یبند  جمع  به  انجمن  صمت  وزارت  از  ی افتی در  اطالعات  به  توجه  با .  ستین  دیی تا  مورد  و  نداشته  رواج  ا یدن  ی کجا  چیه  در  یبند

  جلسه   صورتجلسه  3  بند  با  مطابق  و  شد  ارائه  یمیپتروش  محصوالت  یتقاضا  تهیکم  30  جلسه  در  آن  گزارش  که  د یرس  لنیپروپ   یپل

  ی گرید جلسه مجددا راستا نیا در. شود اعالم صمت وزارت به جهینت  و  انجام ی اصل یهاگروه در  ها دیگر  یبند م یتقس شد مقرر مذکور

  و  شده  شنهادیپ   یبند  میتقس  ها  لنیپروپ   یپل  مشابه  یندهایفرآ  یبرا  مجزا  گروه   6  آن  جهینت  در  که  شد   برگزار  لنیپروپ   یپل  تهیکم  در

 . باشدیم موضوع یبررس حال در همچنان تهیکم نیا

   انجمن بازار  رصد و  پژوهش واحد جادیا

 ون یسیکم  توسط  ها  مریپل  بازار  رصد  و  پژوهش   واحد  لیتشک  عنوان  تحت  یپروپوزال  چهارم  دوره  رهیمد  ئتیه  کار  به  شروع  یابتدا  در

  ی گروه  یی همادگر  و   لیتشک  با   رهیمد  ئتیه  ی همراه  و   د ییتا  با   که  شد  مطرح  ره یمد  ئتیه  در  رانیا  مر یپل  ع یصنا  ی مل  انجمن  ی بازرگان

  ، یکارگزار کاال، بورس از نفر 8 شامل که گروه نیا. کرد کار به شروع 99 سال دوم ماهه شش از بازار لیتحل و کاال بورس متخصصان از

 ی اعضا  یبرا  یگزارشات  انهیماه  و  یهفتگ  صورت  به  و .  است  شده  لی تشک  ،شودیم  مریپل  متخصص  و  بازار  مسائل  کارشناسان  و   نگار  روزنامه

  و  یعلم   کامال  یها  لیتحل  از  خود هیاول  مواد  دیخر  پروسه  در  تا  ،کنندیم  ارسال شودیم  شامل  را  شرکت  15  حاضر   حال  در  که  واحد  نیا

  ل یتحل صورت به و شودیم هیته  شرکت هر ی مصرف یها د یگر مطابق و یخصوص کامال  صورت به گزارشات نیا. کنند استفاده آن جامع

  واحد  نیا  شده  جادیا  تیمز  نیتر  مهم.  شودیم  یبند  طبقه  ...و  نفت  متیق  ،یمریپل  هیاول  مواد  یجهان  یها   متیق  ،ارز  بازار  حوزه  در  یی ها

  مشاهده   صورت  در   و   دیفزایب  انجمن  اطالعات  به  تواند یم  که  ،باشدیم  انجمن  ی بازرگان  ونیسیکم  توسط  معامالت  ش یپا  انجمن،  در

  میتصم  و   ساز  میتصم  ینهادها  در  خود  یاعضا  حقوق   از  و  کرده   استفاده   مربوطه  ی ها  تهیکم  در  اطالعات  نیا  از  انجمن  نده ینما   ها یناآرام

 ی مریپل  ییکاال  یها  گروه   همه  به  کامل   اشراف  شتریب  یها  شرکت  جذب  و  واحد  نیا  بهتر  هرچه  گسترش  با  است  دیام.  کندیم  دفاع   ریگ
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  اقدام کامل علم  و یآگاه  با داریخر جهان یها کشور ریسا همانند تا میده پرورش را مریپل صنعت در  نو دهیا نیا نیهمچن و میکن دایپ 

 . کند شودیم شامل را صنعت نیا در دیتول نهیهز نیشتریب که هیاول مواد دیخر به

 مجلس  یهاپژوهش مرکز با  یهمکار

 یدر برقرار  یتمرکز نموده و سع  ساز  میتصم  و  رندهیگ  میتصم  ینهادها  با   روابط  جاد یا  بر  یمل  انجمن  ، رهیمد اتیه  از  دوره  نیا  در 

  ی از اعضا  ی مجلس و تعداد  یهامرکز پژوهش  ان یم  ی اتجلسراستا    نینمود. در ا  شان یبا ا  یکارشناس  یپروژه ها  فیموثر و تعر  رتباطا

عرضه    ران،یا  مریپل  عیانجمن صنا  ی هادغدغهمربوط به    یخصوص مسائل  در  اتجلس  نیصورت گرفت. در ا  رانیا  مریپل  عیصنا  یانجمن مل

  ن یمورد توجه قرار گرفت و قرار بر ا ییکاالسپرده  یها مبحث گواهآن انیمطرح شد که در م یبورس و ... مباحث در یمر یپل هیمواد اول

مجلس ارائه   یهامرکز پژوهش  به  یو در قالب گزارش  شودو به آن پرداخته    یریگیپ   یطرح پژوهش  ک یموضوع به صورت    نیشد که ا

 .ودش

 :  است بوده ریز موارد شامل نظر موردگزارش  

 اهمیت صنایع پایین دستی پتروشیمی   .1

 موانع و مشکالت واردات .2

 بازار این در معامالت  و تولید وضعیت پلیمر، صنعت .3

 آن   یهانهیو هز یمریمحصوالت پل هیمواد اول دیخر یبرا  یمتیرقابت ق .4

 مزایای صنایع پایین دستی و دالیل اهمیت رفع مشکالت این صنعت  .5

 ها و ابزارهای  معامله و عرضه محصوالت پلیمری نگاهی بر روش .6

 یی سپرده کاال یگواه .7

 ییسپرده کاال  یگواه یتجربه جهان .8

 یی سپرده کاال  یگواه ی کاربردها .9

 یی سپرده کاال  یگواه یایمزا .10

 یمیو پتروش یسپرده در بازار محصوالت صنعت ی گواه یریبه کارگ یایمزا .11

 ییسپرده کاال یگواه ییاجرا ندیفرآ .12

 یی کاال یگذارهیسرما یهاصندوق  .13

 یی کاال یهاصندوق  تی مختلف فعال  یهاو حوزه  خچهیتار .14

 رانیدر ا ییکاال  یهاصندوق  تیفعال  یهاحوزه  .15

 یی کاال  یهاصندوق  یایمزا .16

 یاز جمله ابزارها  یی سپرده کاال  ی پرداخته شد که گواه  یشنهادیپ   یهاروش  ییاجرا  ی هاموارد مطرح شده به چالش  یاز بررس  پس

  نیسازوکار امورد استفاده فعاالن بازار قرار گرفته است.  ا یدن ییکاال  ی هااز بورس یاریکاالهاست که در بس نهیداد و ستد به یبرا نینو

اجرا شده است. بورس   ی متفاوت   یها و به شکل  یو ساختار بازار همان کشور طراح  ازیمختلف با توجه به ن  ی( در کشورهایاوراق )گواه
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اقدام کرده اما استفاده از    یی سپرده کاال  ی گواه  یاندازهاست به راهکشور، سال  یی و ساختار بازار کاال  ت یبا توجه به ماه  زین  رانیا  یی کاال

 سازانمیتصم  رسدیو پسته محدود شده و به نظر م   رهیجو، ذرت، زعفران، ز  ری نظ  یچند محصول از بخش کشاورز  رشیابزار تنها به پذ  نیا

  یبرا  تیعدم جذاب  نیهم ا  دیاند. شانبوده  ییکاال  یهاحوزه  ریبه سا  یابزار مال  نیدر کشور؛ چندان به دنبال توسعه و بسط ا  یاقتصاد

جانبه همه  ی اند که عزمراه قرار داده  نیبر سر ا  یات یمال  یباشد که سازوکارها  یموانع  لیبه دل  ،یی سپرده کاال  یجانبه گواههمه  یریکارگبه

  ی مجلس در حال بررس  یاقتصاد ونی سیدر کمگزارش    نیا  می. چنانچه در قانون ارزش افزوده که در زمان تنظطلبدیرا م  رفع آن   یبرا

حوزه   نیا  ن یفعال  یبر ارزش افزوده معاف است تمام   اتیمعامله شود از مال  یی سپرده کاال  یدر قالب گواه  یی است اضافه شود اگر کاال

آنها دارد.   ینسبت به بازار آزاد برا  ریچشمگ  یرقابت  تیمز  کی  یمتیاز نظر ق  رایز  شوندیابزار م  نیا  قیاز طر  دیعالقمند به فروش و خر

قابل    یبه راحت  ی اتیسازمان امور مال  یدهاعداد و ارقام ارزش افزوده دارد که باتوجه به ساختار گزارش  یبه بررس  ازین  شنهادیپ   نیالبته ا

 .  ستیانجام ن

  تایید مورد و شد ارائه مالی  ابزارهای توسعه منظور  به مجلس  هایپژوهش مرکز  به پلیمرها بازار کردن محور ابزار پژوهشی طرح نهایت در

 . کرد خواهد  خودنمایی اسالمی شورای مجلس صنایع کمیسیون زیرمجموعه در زودی به آن نتایج که قرارگرفت

  تخصصی کمیته در کاالیی سپرده گواهی معامالت تصویب 

  یکیمنجر شد که    یی سپرده کاال  یآغاز به کار معامالت گواه  ی برا  ایینهزم  یجادبه ا  استایرنیپل یانبارها  یموجود  یشافزا  معضل

 بر است. بازار خواهد بود اگرچه زمان یندر ا یر اخ ی هااتفاقات سال ینتراز مهم

پل  99ماه سال    یبهشتارد   15مورخ    یمیپتروش  یتخصص  یتهجلسه کم  ینو سوم  یس  در مطرح شد.    استایرنیبحث معامالت 

  ی بوده و گاه  یاز مصرف داخل  یشترب  یارآن در کشور بس  یداست که هم اکنون تول  ییاز جمله کاالها  یرناستا  یآن است که پل  یتواقع

است که    ی در حال  ین بدل شده است. ا  یمیپتروش  ی هاشرکت  یبرا  ی فروش در بازار داخل  های ی انبارها و دشوار  یموجود  یش به افزا

  یگرد  یکاالها در بازار بود اما با ورود شرکت ها  یناز ملتهب تر  یکیداشت و    ی کننده اصل  یدتول  یکگذشته تنها    یهاکاال در سال  ینهم

 را تجربه کند.   یمتفاوت یطخود را از دست داده و شرا یشینپ  یبازار چهره ینموجب شده تا ا یرناستا ی پل  یدبه فاز تول

  بعضی   حتی  که  جایی  تا  برسد،  حداقل  به  بازار  این  در  قیمتی  التهاب  تا  شده  موجب  استایرن  پلی  تقاضای   بر  عرضه  برتری  اکنون  هم

  حالی در این. کنندمی فروش به اقدام کاال بورس در پایه  هاینرخ از ترپایین هایی قیمت  با اصلی کنندگان عرضه و بزرگ  هایشرکت  از

 التهاب فاز وارد بازار  این تا نشد موجب هم ارز نیمایی  بهای با آن اختالف افزایش و آزاد دالر قیمت غریب و عجیب رشد حتی که است

 برای   شفاف   و  جذاب  آماده،   بستر  یک   موارد  این   به  توجه  با .  رودمی  شمار  به  استایرن  پلی   بازار  برای  مهم  بسیار   ویژگی   یک  که   شود  جدی

 تخصصی   کمیته  در  کشاورزی  و  معادن   صنایع،  بازرگانی،   اتاق   نماینده  راستا  این  در  که  بود  فراهم  معامالتی  نوین  هایشیوه   از  استفاده

 این  شدن  عنوان.  کرد  مطرح  را  استایرن  پلی   برای  کاالیی   یسپرده  گواهی   معامالت   کار   به   آغاز  پیشنهاد  بازار  تنظیم  ستاد  پتروشیمی

  از  یکی  کاالیی  سپرده  گواهی   اما   بود فروشی خرده  معامالت کار  به  آغاز  جلسه،  در  حاضر  افراد  غالب   ذهنیت  که  بود   شرایطی  در  پیشنهاد

  کار  سازو  این  نظری  مبانی  و  آن  معامالتی  شیوه  بطن  در  اما  دارد  فروشی   خرده  معامالت  به  بسیاری  شباهت  که  است  خاصی  ابزارهای

 بازار  در  که  شرایطی  در  هم   آن  آورد،  شمار   به  کاالیی   ابزارهای  سایر  مادر  توانمی  را  کاالیی   سپرده  گواهی .  دارد  وجود  عمیقی   تفاوت

  خود  ممکن  حداقل   به  مالی  ابزارهای  چهارچوب  در  معامالت  از  استفاده   که   شودمی  مشاهده   فوالد  بازار  حتی  یا   و  پتروشیمی  محصوالت

 اکنون هم  مالی  ابزارهای  اساس بر  معامالت  تنها . کندمی پیدا  ادامه فیزیکی  بازار در  سلف یا  نقدی  صورت به یا   معامالت و  شده  تضعیف
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  یا  و  پتروشیمی  محصوالت  بازار  در   مطلوبی  و  چندان  گسترش  معامالتی  شیوه  این  که  کاالست  بورس  در  قیر  پریمیوم  کشف  معامالت

  است  مالی  ابزارهای  اساس  بر  معامالت  آغاز  برای  قدرتمند  بستر  یک  ایجاد  معنی   به  کاالیی   سپرده  گواهی  کار  به  آغاز  بنابراین.  ندارد  فوالد

 . دهد  تغییر گسترده و عمیق صورت به را کاال  بورس معامالتی  بازار یچهره تواندمی پیشنهاد  این که گفت توانمی و

 وجود   آن  روی  پیش  بسیاری  فنی   های محدودیت  زیرا  نیست  سادگی   این  به  کاالیی   یسپرده  گواهی  معامالت   شدن  اجرایی  البته

  سکه، بازار در  کاالیی سپرده گواهی  معامالت یتجربه اکنون هم  مثال عنوان به . است کلی   روند این بهبود مسیر  در گام  به  گام  اما  دارد

 گسترش  پلیمرها   مخصوصا و  پتروشیمیایی   و  شیمیایی محصوالت  یا  و فلزات فوالد،  بازار اما  دارد وجود کاال  بورس پسته و  زیره زعفران،

 مالیات   یاداره   هنوز  که  جایی  تا  شمرد  مالیاتی  هایمحدودیت  توانمی  را  بازار  این  توسعه  عدم  روی  پیش  دلیل  ترینمهم.  است  نکرده  پیدا

  مصوب  مالی   ابزارهای  قانون     در.  است  نشناخته  رسمیت  به  افزوده  ارزش   بر مالیات  پرداخت  از  را  کاالیی سپرده  گواهی  معامالت معافیت

 یک   توانمی  را  پتانسیل  این  و   هستند  مالیات  از  معاف   مالی   ابزارهای  که  شده  ذکر  بارها  صراحت  به  اسالمی  شورای  مجلس   1388  سال

  یکی عنوان  به را کاالیی   سپرده گواهی بورس عالی  شورای 1393 سال در. آورد شمار به  مالی  ابزارهای توسعه برای قدرتمند زیرساخت

 تاکنون   اما  باشد  مالیات  از  معاف  مالی   ابزار  این  تا  بود  این  بر  انتظار  بنابراین.  است  گرفته  نظر  در  بورس  پذیرش  مورد  مالی   ابزارهای  از

  عنوان   به  ایران  پلیمر  صنایع  ملی  انجمن  بین  ایگسترده  و  مستمر  جلسات  آن  شدن  اجرایی  برای.  است  نشده   اجرایی  پتانسیلی  چنین

  معامالت   گرفتن   نظر  در   بدون  که  شد   این  بر  آن  ینتیجه  و   شد   منعقد  کاال   بورس  با   کشاورزی  و  معادن  صنایع،   بازرگانی،   اتاق   نماینده 

  هایسال  در   اگرچه.  بود  معامالتی   یشیوه  این  برای  بزرگ  موفقیت  یک  این  که  شود  آغاز   کاالیی   سپرده  گواهی   ابزار  از  استفاده   ثانویه،

.  نمود  عملی  را  معامالت   این  دیگری  یچهره  با   توانمی  فعلی   شرایط  در  و   نرسید  اینتیجه  به   اما   داد   رخ  اتفاقی   چنین  یکبار  نیز  گذشته

  ی )کس انبار مالک و بگیرد قرار ایران کاالی بورس پذیرش مورد باید که است انبارهایی معامالتی شیوه این اجرای مشکالت ترینمهم از

 بحث   این  که  کند  ضمانت  را  شودمی  وارد  انبار  این  به  که  کاالیی  موجودی  از  بخشی  باید(  دهدیبورس کاال قرار م  یارکه انبار را در اخت

 بورس  شده   پذیرش  انبارهای  که  شرایطی  در  هم   آن  شودمی  انبار  وارد  که  است  کاالیی   میزان  به  ضمانت  این.  بود  خواهد  مجزا  بیمه  از

  شیوه  این  اجرایی  هایپیچیدگی  از  این   که  باشد   کاال  بورس  اختیار  در  دست   در  کلید   صورت  به  که   شد  خواهد   عملیاتی  ایشیوه  به  کاال 

  به  متعلق  انبار،  آن  و  است  کرده  طی   را  کاال  بورس  در  پذیرش  مراحل  تاکنون  انبار  یک  تنها  ایران  تمام  در  که  شرایطی  در  هم  آن.  است

  رسد،می  فروش  به  انبارها  این  از  مهم  کاالی  دو  عنوان  به  کربنات  پلی   و  استایرن  پلی  نیز  اکنون  هم.  است  پتروشیمی  بازرگانی  شرکت

  گیرد،می  انبارصورت  همین  از  فیزیکی  تحویل  و   کرده   ذخیره  هاانبار  این  در  را  خود  کاالی  پتروشیمی  هایشرکت  همان   یا   مالک  یعنی

 . شودمی تحویل فروشنده به انبارداری و حمل هزینه احتساب با که

  ملی   انجمن  جدی   های پیگیری  اما  شد   مطرح بحثی  چنین  مالیات  اداره  با   متعددی   جلسات   در  نیز  مالیاتی   مشکل   فصل   و   حل  برای

  کاال   بورس  با  جلسات  این  تا  شد  موجب  بازار  تنظیم  ستاد  پتروشیمی  تخصصی  کمیته  در  بازرگانی   اتاق   از  نمایندگی   به  ایران  پلیمر  صنایع

  عزم  یا  و  نتوانسته  که  است  این  بر   فرض  اما  بود  کرده  تالش  معامالت  این  نمودن  عملی  خصوص  در  ها  سال  کاال   بورس.  یابد  استمرار

 اختصاص  امر این پیگیری برای برجسته   نماینده یک مستقل طور به  و شده  متفاوت شرایط اینبار اما  است نداشته وجود آن برای جدی

 مرکز با مبحث این تردقیق بررسی منظور به که شد پرداخته روش  این مزایای به گزارشی در بیشتر پیگیری  برای همچنین. است یافته

  که  بود   مجلس  هایپژوهش  مرکز  برای  گزارشی  تهیه  آن  خروجی.  گرفت  قرار  مجدد   بررسی  و  اشتراک  مورد  مجلس،  هایپژوهش

  کلی   یچهره  تواندمی  تنهایی  به  که  است  ایگونه  به  بحث  این  اهمیت.  ساختمی  تر  برجسته  را  مالی  ابزارهای  از  استفاده  هایجذابیت

 بازار   در  مشخص  چهارچوب  یک  در   کاال  بورس  در  معامالت  اکنون  هم .  دهد  تغییر  را  فوالد  و  پتروشیمی  محصوالت  بازار  در  معامالت
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 موجب   مطلب   این.  کندمی  خودنمایی  ندرت  به  بازار  این  در   مالی  ابزارهای  که  مفهوم  بدین.  است  شده   تعریف   تقاضا   و   عرضه  برای  فیزیکی

 صنعت  تکمیلی های واحد روی پیش ریسک ترین مهم و بزرگترین  که شرایطی در هم آن گردد، محدود بازار مدیریت پتانسیل تا  شده

  نوسان  در  مخصوصا  ها قیمت  التهاب  موجب  گاهی  عرضه  امنیت  عدم  یعنی .  است  شده  منجر  اولیه  مواد  عرضه  در  وقفه  به  پتروشیمی

 که   شرایطی  در  هم   آن.  شد  خواهد  داده  پوشش  همیشه  برای  نگرانی  این  مالی  ابزارهای  از  استفاده  صورت  در.  است  شده  ازر  نرخ  شدید

  هیچگاه   رقم   این  واقعی  صورت  به  اما  است  تن  میلیون  10  باالی  اکنون  هم  کشور  در  تکمیلی  صنایع  در   شده  نصب  واقعی  تولید  ظرفیت

 صنایع   در  تولید   افزایش   پتانسیل  نمود  تضمین  رقابتی   قیمت  با   را  اولیه  مواد   امن  عرضه  بتوان  اگر  و   است  نرفته  فراتر  تن  میلیون  5/4  از

  برای   استراتژیک  هدف   یک  عنوان به کاال  بورس در  معامالت  شدن  محور  ابزار  بنابراین. داشت  خواهد  همراه  به  را  صادرات  رشد   و  تکمیلی

  اتاق  از  نمایندگی   به  ایران  پلیمر  صنایع  ملی  انجمن

 کمیته  در  کشاورزی  و   معادن  صنایع،   بازرگانی،

 و  شده  مطرح  بازار  تنظیم  ستاد  پتروشیمی  تخصصی

 . است پیگیری حال در مستمر طور به بحث این

در شرکت   یانباردار  یند موجود در فرآ  تردیدهای 

بخش  یمیپتروش  ی بازرگان تا  شده  ا  یموجب   یناز 

پ   ها یاتعمل اما  بماند  متوقف  برا  یگیریتاکنون   یها 

تا کنون   یلدل  یناست. به هم  یجد  یاتیسازوکار مال

مال اداره  در  جلسه  ه  ینب  یاتدو  ه  یئتاعضا   یئتو 

اداره   ینو مسئول  یرانا  یمرپل  یعصنا   یانجمن مل   یرهمد

منعقد شده است. جلسات مستمر با بورس کاال    یاتی مال

بازرگا شرکت  با  فشرده  جلسات  که    یمیپتروش  ینو 

جلسه ختم شده است موجب    یکهر هفته به    یباتقر

از سویابد   یشافزا  ی معامالت  یوهش  ینشده ا   یگر د  ی. 

پذ به  در چهارچوب بورس    ید جد  ی انبارها  یرشنگاه 

د  مل  یهدف   یگرکاال  انجمن  که    یمرپل  یعصنا   یاست 

اتاق بازرگان   یندگی به نما  یرانا پ   یاز    یگیریدر حال 

 یطی آن هم در شرا  یابد ادامه    تواندیروند م  یناست و ا

انبارها سو  یکه  از  کامل  طور  به  اشاره   ی مورد 

نهادهاشرکت و  خصوص  یها  صنا  یبخش  فاز    یع در 

عرضه امن   یسککه بتوان ر شود یم یشنهاد پ  یلیتکم

را    هایتشدن فعال  ییو اجرا  یاطالع رسان  یه،مواد اول

گفت   توانیرخ خواهد داد که به وضوح م ی بزرگ یاراست اما اتفاق بس یشی مستمر و فرسا یندفرآ یکگرچه روند ا ینبه حداقل رساند. ا

بازار  یکدر بورس کاال    یمیکه بازار محصوالت پتروش  ی معن یندر بورس کاال محقق نشده است. بد  یاتفاق   ینتاکنون چن  1386از سال  
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که وقفه عرضه    یطیشرا  در   یرد،شکل بگ  یهعرضه مواد اول  یهبر پا  یلی تکم  یعموجب شده توسعه صنا  یژگی و  ینعرضه محور است و هم

 ین چن  نتوامی  مالی  ابزارهای  از  حداکثری  استفاده  صورت  در.  کند  ایجاد  تکمیلی  صنایع  بدنه  بر  را  ناپذیری   جبران  هایزیان  تواندیم

 شایان .  داشت  خواهد  همراه  به  تکمیلی  صنایع  برای  را  قدرتمندی  توسعه   زیرساخت  اتفاقی  چنین  بنابراینرا به حداقل رساند.    یسکیر

  اما   گرفت  قرار  تصویب  مورد  و   شد  ارائه  بازار  تنظیم  ستاد   تخصصی  کمیته  به  مالیمی   بسیار  پیشنهاد  ابتدایی   فاز   در   اگرچه  است  ذکر

  معامالتی   اتفاقات  پنهان  هایالیه  زیر  در  توانمندی  دنیایی  و  گرفته  قرار  دوستان  توجه  مورد  یخ  کوه  یک  نوک  تنها  که  است  آن  واقعیت

  هم   که  شرایطی  در  هم  آن  زد  خواهد  رقم   تکمیلی  صنایع  برای  را  متفاوتی  آینده  استراتژیک،  هدف   این.  شد  خواهد   ایجاد  کاال  بورس  در

 . دارد بر در را دستی پایین وچکترک صنایع  منافع  هم   باالدستی بزرگ صنایع  منافع

     کشور در کرونا ویروس  شیوع با مبارزه جهت   گسترده اقدامات           

 

 را ای گسترده اقدامات کرونا با مبارزه کارگروه تشکیل با کشور در  کرونا ویروس شیوع  ابتدای از  ایران  پلیمر صنایع ملی انجمن

 در .دهد انجام را عاجلی اقدامات کرونا با مبارزه  حوزه در تا کرد تالش مجزا های کمپین ایجاد با و رسانید انجام به و ریزی برنامه

.   گرفت صورت رسانی خدمت عزیز هموطنان به مهربانی نفس کمپین  همچنین و کرونا با مبارزه کارگروه های فعالیت در راستا این

 دوم اقدام و بود بازرگانی  کمیسیون  توسط  شیمیایی مواد برای بندی بسته ظروف تولیدکننده  شرکتهای شناسایی اساس بر اول اقدام

 تالش  د.بو کشور  های بیمارستان برای  ونتیالتور  دستگاه 10  تا 6 خرید برای  انجمن  عمومی   روابط  کمک  به  مالی منابع آوری  جمع

 سایه در که هدفی بود  کرونا بیماری شیوع با جنبه همه مبارزه جهت  در پلیمری تکمیلی صنایع توانمندی  آوری جمع کارگروه  این

   .شد محقق ابتدایی روزهای همان در آن از قبولی قابل بخش تولیدی، های شرکت مشهود کمک و الهی الطاف

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 به دادن پاسخ شد،  ایجاد  انجمن  عمومی  روابط  و  بازرگانی  کمیسیون  همکاری  با  که  عملیاتی کارگروه این ایجاد اصلی دلیل     

 مایعات از باالیی حجم تا شد موجب  پتروشیمی و پاالیشی بزرگ شرکتهای تالش .  دبو کشور بحرانی شرایط در جامعه  هاینیاز

 بعضا و کمیاب اصلی کنندگان مصرف دست به  آن انتقال و بندی بسته برای کافی ظرف ولی  شود تولید کشور در کننده ضدعفونی
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 موارد ینا  .سازد فراهم کرونا ویروس شیوع با مبارزه  در  را جدیدی های نگرانی میتوانست  که  بود رخدادی موضوع  ینا  . شد نایاب

 به های بررسی طی ایران  پلیمر صنایع   ملی انجمن ولی میکند نمایی خود کشور در  اکنون هم که است هایی رخداد  واقعی چهره

 ارتباط برقراری برای  مسیر بهترین شاید و  واسط حلقه تنها  دولتی مختلف های بخش مدیران با گسترده های تماس و امده عمل

 حوزه یا و بهداشت  حوزه با مرتبط اشخاص و  شرکتها مسئولین  و کننده ضدعفونی  مایعات  بندی بسته ظروف کنندگان تولید بین

 اختیار در با مدیره هیئت اعضا یبرخ  . آمد بخش این کمک به قد تمام که بود بهداشتی کننده عفونی ضد های  محلول با مرتبط های

 1000 اطالعات حدود . کرد کار به آغاز فعال فرد 15 حضور با کارگروهی نهایت در تا آمدند کمک به خود های توانمندی قراردادن

 قرار کارگروه این و پلیمر ملی انجمن  اختیار در صمت وزارت طرف از ظروف درب تولیدی شرکت 150 و ظروف تولیدی شرکت

 شدن قطعی به  نهایت در اطالعات این.  کرد معرفی را  زمینه  این در تولیدی شرکت  400  تعداد کاال بورس  شرکت همچنین  .گرفت

 .  برداشت در را کننده ضدعفونی مایعات از بزرگی حجم تحویل پتانسیل که شد منجر قراردادهایی

 و گرفتند قرار مذاکره  مورد شرکت  450به نزدیک ایران، پلیمر صنایع ملی انجمن کرونا با مبارزه کارگروه فعالیت روز  اولین در

 مذاکرات   بعد روزهای در.  شد فراهم کننده  ضدعفونی مایعات حاوی ظروف به کشور در خانوار هزار 100 از بیش دسترسی نتیجتا

 نهایت در  تا شد  انجام  صنعت وزارت  اطالعات به  توجه  با پلیمری  اولیه مواد  تولیدکنندگان و  خریداران  اطالعات آزمایی راستی ادامه و  

 را کاال بورس  طریق از آنها خرید های سهمیه  ارزیابی و سنجش  های  مالک و کرده ارزیابی را واحدها این تولید های واقعیت بتواند

 صالح ذی مراجع اختیار  در که بود واقعی کنندگان تولید اطالعات از  لیست  5 تدوین  آزمایی راستی این خروجی. سازد فراهم در

 فرارسیدکه  آن زمان بیماری، این  با مبارزه مقدم خط عنوان  به کرونا با مبارزه در فعال های ارگان نیاز تأمین از پس  .گرفت قرار

 ها درخواست  کلیه  و بگیرد قرار رسانی اطالع  مورد حوزه این در اقتصادی فعاالن تمامی استفاده جهت شده آوری جمع اطالعات

 همچنین  و تأمین شد، ارسال مختلف های شیوه به  ایران پلیمری  صنایع ملی انجمن  به که مایعات این  بندی  بسته  ظروف  تهیه  برای

 . است شده ارسال کرونا بیماری شیوع با مبارزه در دخیل های ارگان به  نیاز مورد اطالعات

 

 مهربانی  نفس کمپین

 هیات  همت  به  انجمن  عمومی  روابط  کرونا، با مبارزه  کارگروه کنار  در

  کمپین  همراه  ایران پلیمر صنایع ملی انجمن  های  کمیسیون  و   مدیره 

 در   پلیمر صنعت  تالش با کمپین  این . کرد کار  به شروع مهربانی نفس

  اتاق  همت   ویژه  به  کشور  پلیمری  صنایع  خصوصی  بخش  فعاالن  کنار

 میدان به پا دارد، بیماران این ایران اتاق  و   هاشهرستان و  تهران بازرگانی 

 درمان بخش در  کشور کنونی شرایط بررسی با   ،ساسا این بر  .گذاشت

 سالمت در  اساسی نقش  که ونتیالتور دستگاه تامین و  کرونایی بیماران 

 فاکتور دو با و بهداشت وزارت طریق از ها بیمارستان نیاز از خشیب

 دستگاه  .شد شناسایی امکانات، کمترین  و  بیماری  شیوع میزان  بیشترن 

 این تامین و است کشور های بیمارستان حاضر حال جدی نیاز ونتیالتور

 ساخت زیر  در  گذاری سرمایه عنوان به آن ماندگاری  به توجه با دستگاه
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 وقت و هزینه  صرف  نیازمند و  نیست مقدور  همه برای آن تامین آن  باالی  قیمت  به توجه  با و میباشد نیز  آینده در درمانی شبکه های

 نیازهای ارزیابی  از پس کشور های بیمارستان اختیار در تا است ونتیالتور دستگاه از عدد 10  تهیه  با هدف  یزن  یانجمن مل  .است زیادی

 به و انجام دستگاه 10 خرید و  آوری  جمع  کشور پالستیک  صنایع از تومان میلیارد  5/1  مبلغ راستاحدودا این در گیرد قرار  ها، آن مبرم

 .شد ارسال کشور هایبیمارستان 

 

 انبوه صورت به بیمارستانی البسه  و ماسک تولید تسهیل

 

 های شرکت  آزمایی راستی و شناسایی به اقدام انجمن این کشور، در کرونا ویروس شیوع و گسترش با مبارزه راستای در

 پایش با و نموده انجمن در نبافته  منسوجات کمیته  تشکیل با بیمارستانی البسه و ماسک تولید برای نبافته منسوجات تولیدکننده

 نسبت واقعی، تولیدکنندگان با کارشناسی جلسات برگزاری  همچنین و صمت، وزارت و ایران کاالی بورس  شرکت از دریافتی اطالعات

 .شد انجام ای گسترده اقدامات پتروشیمی  تکمیلی صنایع دفتر  و بورس شرکت  با مذاکره ضمن ایشان نیاز مورد  اولیه  مواد  تامین به

 کاالی این  صادرات برای تولیدکننده های شرکت آمادگی شاهد کشور، داخلی نیاز تامین بر عالوه امروز که  بود نحوی  به اقدامات این

 . میباشیم کشور در بهداشتی

   آالینده صنایع پسماند بر  عوارض نامه آئین  اصالح جهت  تالش

آ  در قانون بودجه سال    6بند ط تبصره    ییاجرا  نامهیین خصوص  کل    1398ماده واحده 

وجود دارد که منجر   ی ابهامات و اشکاالت  20/05/1398مورخ    یرانمحترم وز  یأتکشور مصوب ه

شده    یمرپل  یع از فعاالن حوزه کسب و کار صنا  ی منطق  یرمربوط و غ   یرغ   های یاتمال  یافت به در

انتخاب اصول  یمن ملو آموزش انج  یفن  یسیونراستا کم  یناست. در ا و درست   یبه منظور  

اقدامات گسترده و  یم ها  آن  یندگیآن متناسب با آال  یپسماند که ضررها  ی ها  یندهآال باشد، 

متعدد سال    یجلسات    فنی   تغذیه  و  مشارکت  با  همزمان  و  نمود  برگزار  و  پیگیری  را  99در 

  اتحادیه    با  همکاری  و   بازیافت  و   پسماند   مدیریت   مفاهیم  حوزه  از  اتاق  پایدار  توسعه  کمیسیون

.  نمود  تالش  شده   ایجاد  مشکالت  و  موانع  رفع  جهت  استراتژیک  اسناد   تدوین  حوزه  در  بازیافت 

 مختلف   های   بخش  با  مذاکره   و  پیگیری  حال  در  انجمن  و   باشد   می   خصوص  این   در  دائمی   ی   نامه  آئین  یک   تصویب  بر  قرار  جاری  سال  در

  نفع   به  نهایت   در   که   ای  نامه  آئین  اجرای  برای  دیگر   مربوطه  سازمانهای  و   اسالمی  شورای  مجلس   انرژی   کمیسیون  بازرگانی،  اتاق  در

 . باشد می است، زیست محیط
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     پالستیک های کیسه مصرف کاهش دائمی الیحه تدوین جهت   همکاری

  کمیسیون   تالش   با  دارد،  تدوین  حال  در  پالستیکی   های  کیسه  اثر  کاهش   منظور  به  زیست  محیط  که  ای  الیحه  خصوص  در     

 الیحه   این   تبدیل   مرحله  در  بتواند  که   است  داشته  الیحه  این  پیشنویس  اصالح   جهت  در  فراوانی   های   پیگیری  و   جلسات  ملی   انجمن  فنی

  هایساختار  زیر  به  توجه  حال  عین  در  و  زیست  محیط  بهبود  جهت  در  قانون  به

 .کند حرکت کشور صنعتی ظرفیت

 برگزار   مذکور  الیحه   اولیه  اشکاالت  خصوص  در  جلسه  چند  99  سال  در  

 الیحه  این  نیز  حاضر  حال  در.  شد  ارسال  سازمان   آن  به  اولیه  یراداتا  و  شد

  این  فنی  کمیسیون  اعضای  پیشنهادات  و  نظرات  نقطه  اعمال   از  بعد  دوباره

بر  شد  برگردانده  بررسی  جهت  انجمن  این  به  تشکل از بحث و  رسی و پس 

 . مجددانظرات به اتاق بازرگانی اعالم شد

    یماهانه و فصل هفتگی، روزانه، یآمارها انتشارو  بررسی

  یلیتکم  یعصنا  یدیتول  یمریها و مصنوعات پل  یمیپتروش  یهدر حوزه مواد اول  یمریپل  یع مرتبط با صنا  هایآمار  انتشار  و   بندی  جمع

و صادرات    ی بازرگان  ی ها  یسیونکه توسط کم   یباشد م  ی صنعت  یواحدها  یدتول  یزیکشور در برنامه ر  یدکنندکانتول  یهمواره راهگشا

 .  یگرددم منتشرانجمن  یروابط عموم توسطو  یهانجمن ته
 

   روزانه  صورت  به  بورس  در  اولیه مواد عرضه پایش  و  رصدد

 مواد  تقاضای  و  عرضه  پایش   و   رصد   پتروشیمی،   اولیه   مواد  بازار  تنظیم  راستای  در 

  یش و پ   یل تحل  ی، جهان  یها   قیمت  معامالت،   آمار  بازار،  موجود  وضعیت   و  رقابت  میزان  اولیه،

توسط کم  یندهآ  یطشرا  ینیب م  یبازرگان  یسیونو...  ارائه  مربوطه  و در جلسات  . یگرددانجام 

ت  ینهمچن استخراج شده توسط  پرمخاطب    ی هارسانهانجمن در    ی روابط عموم  یم اطالعات 

 .  یگیردقرار م یدولت ینمسئول یو حت یانتشار و مورد توجه بخش خصوص  یمجاز  یو شبکه ها ینپیاا
 

  تخصصی  گزارشات  انتشار و  صادراتی هدف  کشورهای  بازار  بررسی

  طریق   از  داخل  نیاز  تامین  و  صادرات   توسعه  منظور  به  مختلف  های  کشور  بازار  بررسی  انجمن،  صادرات  کمیسیون  اقدامات  از  یکی

  های  هزینه  و   هموار  را  راه  میتواند  انجمن   اعضای  به  کمیسیون  این  شده   تهیه  تخصصی   گزارشات  انتشار   راه  این   در.  میباشد  واردات

 : شده تهیه گزارشات جمله  از. دهد  کاش را واحدها   مطالعات

 آذربایجان کشور بازار بررسی •

 رقیزستان ق کشور بازار بررسی •

 ارمنستان  کشور بازار بررسی •

 پلیمری  مصنوعات و اولیه مواد صادرات فصلی  آمارهای •

 ... و •
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 مختلف یسازمان جلسات  در حضور

  مقررات،   اصالح  جهت  یدولت  یها  ارگان  و   سازمانها  ها،  وزارتخانه  با  یزنیرا  و  ارتباط  یبرقرار  یمل   انجمن  ی اصل  اهداف  از  یک ی   

 راستا   نیا  در.  است  کشور  مریپل  و  کیپالست  صنعت  در  یور  بهره  ش یافزا  و  کار  و  کسب  یفضا  لیتسه  یراستا  در  مجوزها  و  ها  تعرفه

  به   کمک  و  رو  ش یپ   موانع   رفع  در  ی سع  ی متول  ینهادها  و   سازمانها   رانیمد   و   معاونان   با  مختلف  جلسات  یبرگزار  با  انجمن  ره یمد  اتیه

 .شود ی م اشاره جلسات نیا از یبرخ از یا خالصه به ریز در که است داشته کیپالست صنعت یبنگاهها توسعه و رشد

 

 میتنظ   کارگروه   یمیمحصوالت پتروش  ی تخصص  تهی)کم  هیمواد اول نی به تام   مربوطانجمن در جلسات   ندهینما  حضور

  (تجارت  و   معدن  صنعت،  وزارت  یتقاضا  تیریمد یراهبر  ته یکم  وبازار  

 همواره   هیاول  مواد  نیتام  موضوع  نکهیا  به  توجه  با 

  باشد   ی م  دکنندگان یتول  ی اصل  ی ها  دغدغه   از   یکی

 ارکان  در  حضور  همواره  یمل  انجمن  تیاولو

 محصوالت  بازار  کنترل  و   هیاول  مواد  ن یتام  یاستگذاریس

 یتخصص  تهیکم  جلسات  در  حضور  با لذا    ،باشد   یم

 ته یکم  و   بازار  میتنظ   کارگروه  یمیپتروش  محصوالت

  و   معدن  صنعت،  وزارت   ی تقاضا  تیریمد  یراهبر

  نحوه   خصوص  در  نظر  اعمال   با   تا   نموده  تالش  تجارت

  انتقال  با  و  هیاول  مواد   عیتوز  و  دیتول  ،یگذار  متیق

  یراستا  در  مذکور  جلسات  در   اعضاء   مختلف  مشکالت

  ی ها  گام   کیپالست  صنعت  دکنندگان یتول   حقوق   از  انتیص

 ییاجراقرار گرفت،    یو بررس  بحثمورد    اریکارگروه بس  ن یکه در ا  یموارد  نیاز مهمتر  ی کی  ره یمد  اتیدوره ه  ن یدر ا  .بردارد  یموثر

   .بود( متیفروش و ق ی)استاندارد سازافق  طرحشدن 

 بورس   در  یمیپتروش  هیاول  مواد  یتقاضا  و  عرضه  از  یتخصص  یآمارها  ارائه  و  کارگروه  نیا  جلسات  در  تشکل  نیا  ندهینما  حضور  با    

 یمیتصمیمات مناسبی در زمینه عرضه محصوالت پتروش گردد، یم ه یته روزانه صورت به  انجمن ی بازرگان ونیسیکم م یت توسط که  کاال 

و   یگذار  متیاز بورس، ق  دیخر  ی ها  هیسهم  رییاز تغ  یشده، رفع مشکالت ناش  نییتع  یکف عرضه ها  تیموضوع رعا  ،در بورس کاال

  ی توجه  قابل   ریتاث  که  شد  اخذدر بورس کاال و...    یمیپتروش  یافزایش عرضه ها  ،یمیمحصوالت پتروش  متیق  هیپا  ی موضوع نرخ دالر مبنا

 محصوالت  یتخصص  تهیکم  ماتی تصم  در  ت یشفاف  از   تیحما  و   صادقانه   عملکرد به  توجه  با   نیهمچن. است  داشته  بازار  التهاب   کاهش   در

  ی میپتروش  محصوالت  یتقاضا  تی ریمد  یراهبر  تهیکم  در  یمل  انجمن  ندهینما  که  است  سال  کی  از  شیب  بازار،  میتنظ  کارگروه  یمیپتروش

  .است داشته مشارکت تقاضا  به مربوط  یها یریگ میتصم  در و دعوت شود،یصنعت، معدن وتجارت برگزار م وزارت در که

 عرضه   به  مربوط  گزارشات  بازار  میتنظ  کارگروه  و   تقاضا  تیریمد  یراهبر  تهیکم  جلسات  ی تمام  در  انجمن  بازار  میتنظ  یراستا  در    

 جهت   الزم  دستورات  تهیکم  نیا تا   کند یم  اعالم   را  حساس   و رقابت پر   ی ها د یگر  و   کرده   ارائه  اعضا   یبرا  را  مربوطه یها  رقابت   و   تقاضا   و

  اطالع  عرضه  کف  ت یرعا  عدم   صورت  در  و  گرفته  قرار  یبررس  مورد  هفته  هر   ها   یمیپتروش  عرضه  نیهمچن.  دارد  مبذول   را  بازار  کنترل
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در سال اول از    .کنند  افتیدر  یم یپتروش  هیاول  مواد  ازین  زانیم  به  و   موقع  به  بتوانند  دکنندگانیتول  تا  ردیپذیم  صورت  الزم  یها  یرسان

و    یس  یو  یپ   یبند  دیگر  یپروژه ها  یمیمحصوالت پتروش  یتقاضا  تیریمد  یراهبرد  تهیدر کم  ،یدوره چهارم انجمن مل   رهیمد  اتیه

 . شودیبه صورت مستمر اعالم م یبخش خصوص یشنهادیانجام و موارد پ  لنیپروپ   یپل

 

  تجارت  و  معدن صنعت،   وزارت  رانیمد  و   معاونان با  مختلف  جلسات  ی برگزار

ا  همواره        اول  یانجمن مل   نیماب  یف  یارتباطات گسترده  مرتبط با    ینهاد دولت  نیو وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 

 یانجمن مل  قیرا از طر  کیاستعالمات، مکاتبات و ارتباطات خود درخصوص صنعت پالست  یسازمان تمام   نیانجمن، وجود داشته است. ا

 نیباشد. در هم  یم  کیمرجع جهت ارتباط با صنعت پالست  نیاول  ران یا  مریپل  عیصنا  یمل  سازمان انجمن  نیا  دگاهیو از د  دهدیانجام م

معاونت    سازمان حضور فعال داشته و صاحب نظر بوده اند از جمله جلسات با    نیدر جلسات متعدد ا  یانجمن مل  ندگانیراستا همواره نما

  ، یازین  ،ی کالم  ،ی ارکین  یصادق  انیآقاکل دفتر آمار  )  ریو پوشاک، مد  یکل دفتر نساج  ریمد  ،یفلز  ریغ  عیدفتر صاا  رکلیمد  ع،یامور صنا

توسعه صادرات محصوالت    ،یمری پل  تمحصوال  صادرات  و  دیتول  یفرارو  مشکالت  و  مسائل  درخصوص...  و  (یزند  خانم  ،یمحراب  خانم

 ...  و زهیآم و  دکامپان  فیتعر  و ها تعرفه اصالح ،افق طرح شدن ییاجرا ، ابی نیبه یها هیبازار هدف، اصالح سهم یو بررس یکیپالست
 

  رانی ا  یبازرگان  اتاق  در  شده  برگزار  مختلف   جلسات  در  شرکت

جلسات    یکه در تمام   داند   یم   فیتکل  خود  بر  رانیا  ی گاندر اتاق محترم بازر  رانیا  مریپل عیصنا  یانجمن مل   تیتوجه به عضو  با       

  با   مالقات  انجام  ضمن  رانیا  یبازرگانانجمن با حضور در جلسات مختلف اتاق    ندگانی. نماباشد  داشته  فعال  حضور   مرتبط  یتهاو نشس

  یم  جمله  از.  پرداختند  صنعت  مختلف  موضوعات  و  مشکالت  خصوص  در  نظر  تبادل  و  بحث  به  یخصوص  و   ی دولت  ی باال  رده  نیمسئول

  ن، یقوان  یبررس  مختلف،   ینارهایسم   و   ها   جشنواره  ،ریمعاونان وز  ژهیبه و  نیمسئول  با   ی کار  صبحانه   اتاق،  یونهایسیکم  جلسات  به  توان

 مات یتصم   درخصوص  صنعت  با  مرتبط  حیلوا  و  مصوبات

 در   آن  اثرات  و  دولت  الساعه  خلق  یها  بخشنامه  و

...  و  برتر  و   نمونه  صادرکننده  انتخاب  ،کیپالست  صنعت

   نام برد. 
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  تهران  یبازرگان  اتاق  در  شده  برگزار  مختلف   جلسات  در  شرکت

  عنوان   به  تهران  ی بازرگان  اتاق  با  یمل  انجمن  ارتباط      

 اتیه  توجه  مورد  همواره  شهرستانها،   در  ی بازرگان  اتاق   نیبزرگتر

  جلسات  ی تمام  در   که  داشته  نی برا  ی سع   و   بوده   تشکل   نیا  ره یمد

 جلسات  نیا  جمله  از.  باشد  داشته  فعال  حضور  مرتبط  ینشستها  و

  ، یتجار  یها  اتی ه  ها،   تشکل  یآموزش  جلسات  به  توان  یم

و  ی تخصص  یها  ونی سیکم  جلسات  ، B2Bجلسات   ژه یبه 

  پنل  قالب  در  مشارکتکسب وکار،    ونیسیکم  ،یانرژ   ونیسیکم

 ... نام برد.   و ایاوراس و رانیا یپلماسید نشست در یتخصص

 

 ران یا  تجارت  توسعه  سازمان  با   مختلف   جلسات

  شرکت  سازمان  نیا  متعدد   جلسات   در  ی مل  انجمن  نده ینما  همواره  محترم،  سازمان  نیا  با   انجمن  تر  گسترده  ارتباطات  یراستا  در    

جلسه   ، و..  یرومان   پرتغال،مختلف از جمله    یبا کشورها  یهمکار  یها  شستن  جلسات  نیمهمتر  جمله  از.  است  داشته  فعال  حضور  و   کرده

 سازمان از صادرکنندگان و...  تیبخش خصوص و حما شتریمعاون توسعه صادرات کاال و خدمات درخصوص مشارکت ب با

  ی ها  یهمکار  و  نموده  شرکت  یمل  انجمن  صادرات  ونی سیکم  جلسات  در  سازمان  نیا  محترم  ندهینما  همواره  نیهمچن         

  ، یداخل  یشگاههاینما  در  کنندگان  شرکت  به  التیتسه  و  ارانهی  افتیدر  درخصوص  یمتعدد  یها  یزنی را.  است  نموده  لیتسه  را  یمتعدد

 کل   آن  جینتا  از  که  شده  انجام  سازمان  نیا  با...    و  ساالنه  صورت  به  کیپالست  صنعت  صادرات  برنامه  ارائه  ،یحیترج  یها  تعرفه  اصالح

 . اند شده بهرمند صنعت

 یات یمال امور اداره  با  جلسات      

  ی هاجلسات مستمر و مدون با معاونت یبرگزار ، یدیتول یواحدها  دعملکر ت یشفاف به  کمک و هیاول مواد بازار میتنظ یراستا در 

نسبت  بار کیکه تاکنون هر دو ماه  ی و مشارکت در ارائه نظرات کارشناس ها یسازمیبه منظور حضور در تصم ی اتی مختلف اداره امور مال

 . افتیجلسات ادامه خواهد  نیبرگزار شده و ا یجلسات مدون  یاتیمال یو رخدادها راتییتغ نیبه آخر

 ینظارت  ی سازمانها  با  جلسات

 ارز   و   کاال   قاچاق  با   مبارزه  ستاد   و   یاقتصاد  مفاسد  با   مبارزه  ستاد   ژه یو  به   ی نظارت  ی دار با نهادهاجلسات مستمر و ادامه  یبرگزار 

  و  برگزار  یمل   انجمن  رهیمد  اتیه   توسط  شود  یمنته  یبرندساز  و  دیتول  رونق  به  تینها  در  که  تیشفاف  یحداکثر  شیافزا  منظور  به

 . شودیم یریگیپ 

 مجلس یپژوهشها  مرکز  با  جلسات

عرضه    لیجهت تسه  نینو  یساز و کار   ن یتدو  یمجلس برا  یها جلسات مستمر با مرکز پژوهش  یانجمن، اقدام به برگزار  ن یا     

  ی طرح پژوهش  نیا  یینها  جیبه حداقل برسد. نتا  هیمواد اول  متیو مخصوصا استمرار عرضه امن و مطمئن نموده  تا نوسان ق  هیمواد اول
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 یفعل  بودن  محور  عرضه  یجا  به  به  مرهایپل  بازار  کردن  محور  ابزار  یپژوهش   طرح  ارائه  از جمله  انتشار عام خواهد داشت  یمشترک به زود

 و...   پسماند بازار تیریمد یبرا راهکار نیموثرتر یپژوهش طرح ارائه، یمال یابزارها توسعه منظور به  مجلس ی هاپژوهش مرکز به

 کشور  ی ها  یمیپتروش  با   مستمر   جلسات  ی برگزار

  اعالم   ها  آن  به  را  دست  نییپا  عیصنا  ی ازهاین  و   کرده  برگزار  ها  یمیپتروش  با  یجلسات  انجمن  یبازرگان   ونیسیکم  ،  1399سال    در

به عنوان مثال در التهابات    .باشد  سریم  ها  یمیپتروش  یبرا  یواقع  ازین  از  یآگاه   و  فروشنده   و  داریخر  نیب  یحداکثر  روابط  تا   کندیم

PVC  کننده پودر    دیتول  یها  یمیپتروش  نیاز بزرگتر  ی کیاروند که    یمیبا پتروش  یجلسه ا  ونیسیکم  نیاPVC  باشد یم  رانیدر ا  

خوزستان به منظور اصالح و    یمیبا پتروش  ی جلسات  نیهمچن ارائه کرد.   یمیپتروش نیجهت رفع التهابات به ا  ی شنهاداتیبرگزار کرده و پ 

 شد.  یریگیبرگزار و موضوعات پ  یمیپتروش نیمحصوالت ا تیفیبهبود ک

که   یکرده تا شنونده مشکالت کارخانجات و موانع یهمواره سع دکنندگانیبازار و ارتباط مستمر با تول قیبا مطالعه دق یمل انجمن

  ی راستا همواره مکاتبات  نیمشکل آنها باشد ارائه کند. در ا  یکه راهگشا  یشنهاداتیبوده و پ   ردیگیقرار م  یواقع  دکنندگانیتول   نیبر سر راه ا

 . است شده موانع از یاریموفق به رفع بس عمدتا و  رفتهیعضو صورت پذ یل هابا وزارت صنعت و معدن و تجارت و تشک

 مر ی پل  یو مرکز رشد فناور رانی ا  یمیو پتروش  مر یه پلگابا پژوهش  جلسات

و    مریبا پژوهشکده پل  ی شدن به انجمن دانش محور و پژوهشگر ارتباطات  لیبه منظور تبد  رانی ا  مریپل  ع یصنا  ی مل  انجمن        

 ببرد.   شیبرقرار و پ  ی مرکز علم نیرا با ا یمستمر  یهایهمکار شتریتعامالت ب  بابرقرار کرده است که بتواند  یمیپتروش

 : به شد منجر مریپل یفناور رشد مرکز و  یمیپتروش و مریپل  پژوهشکده با  ارتباطات یجد شیافزا

 به انجمن دانش محور و پژوهشگر   رانیا مریپل   عیصنا یشدن انجمن مل  لیتبد ❖

 به منظور :  رانیا یمیو پتروش مریو نقل مکان دفتر انجمن به پژوهشگاه پل رییتغ  ❖

 پژوهشگاه  با شتریب  یعلم  تعامل •

 متخصص دیاسات از یمندبهره •

 یتخصص زاتیتجه و ها شگاهیآزما از یمندبهره •

 پژوهشگاه  در موجود ی علم منابع و کتابخانه  ت،یسا از یمندبهره •

 

 یلیتکم  عیاتاق فکر مشترک صنا  جادیبه منظور ا  ینشست تخصص  ی برگزار

نوسان حجم   ه،یو ساخت محور در چهارچوب مصرف مواد اول  یلیتکم  عیبودن مشکالت موجود در صنا  هی با توجه به شب         

 . دیگرد برگزار ارم هتل در مشترک فکر  اتاق  جادیا منظور به یتخصص نشست ،یارز یها در تکانه هامتیق رییعرضه و تغ

  شد  همشکالت پرداخت  ن یا  یبه بررس  و قطعات خودرو  ومینیبرق، آلوم  ،یمریپل  ع یصنا  یتشکل اصل  4با حضور    مانهیصم  ینشست  در

 :  است بوده ریز موارد شامل دیگرد مطرح که یموارد  نیترمهم و

 تقاضا   و دیتول حجم تیمحور با کشور در مرهایبازارپل تیوضع نیآخر( 1

 کاال  بورس در معامالت شدن محور ابزار( 2

 مرهایپل بازار بر گذار اثر یهایژگیو( 3
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 نرخ ارز   ریگبه عنوان سرعت  مرهای( بازار پل4

   مرهایپل صنعت توسعه مفقوده حلقه تیشفاف( 5

  یو حت  ییآن در فاز اشتغال زا  گاهیمورد بحث قرار گرفت و جا  یلیتکم  عیصنا  تیبا محور  مرهایبازار پل  تیکه اهم  یطیدر شرا       

وقفه در    یخی. به صورت تارشود  یی صنعت را هم شناسا  نیا  یرهایسرعت گ  نیمهمتر  دیبا  است  شده  یتر کردن نرخ ارز بررس  متعادل

 ک ی بست و از آن به عنوان  دیتوان به واردات ام یکه نم یطیاست و در شرا یمریپل یلیتکم عیصنا سکیر نیتربزرگ  هی عرضه مواد اول

مختلف سال مشاهده شده و البته   یهادر ماه  هیکه نوسان مصرف مواد اول  یطیکرد، آن هم در شرا  ادی  یبازار داخل  هیتغذ  یامن برا  ریمس

سپرده    یاست. گواه  یمال   یبازار استفاده از ابزارها  تیریمد  یبرا  ریمس  نیبهترهم به بازار اضافه نشده است،    یدیجد  دیتول  تیظرف

  یتواند نگران  ی است که م  ییمعامالت مشتقه ابزارها  تیو در نها   ییکاال   یگذار  هیسرما   ی، صندوق هاومیمیکشف پر  ی، قراردادهاییکاال

 . نقش خواهد کرد یفایا زیدر کشور ما ن یکه به خوب تاس  یتجربه جهان تیواقع نیبازار را مرتفع سازد. ا نیدر ا  یاصل یها

 

  کاال  بورس  سازمان  با  جلسات

شرا  با      به  کشور    حاکم   یبحران  طیتوجه    ره یمد  اتیهبر 

  ه یاول  مواد  نیتام  از  یناش  مشکالت  رفع  یراستا  در  یمل  انجمن

 یها  قرارداد  موضوعات  با  کاال  بورس  سازمان  با  را  یمتعدد  جلسات

  یانبارها  رشیپذ  ، ییسپرده کاال   ی ها، گواه  یمیپتروش  با   مدت  بلند

را   ییاجرا  یو ... برگزار و راه کارها  ها  صندوق   ،در بورس کاال  دیجد

 نمود. یریگیسازمان ارائه و پ  نیبه  ا

 

  یمعامالت  ی هاتیظرف  از  استفاده  منظور  به (  PCC)   یمیپتروش  یبازرگان شرکت  با  جلسات

  با   را  یجلسات  ی مل  انجمن  مناسب،  متیق  با  و  زمان  در  ،یلیتکم  عیصنا   یواحدها  ازیموردن  هیاول  مواد  نیتام  به  کمک  یراستا  در

و در    شد  منجر  یهمکار  نامه  تفاهم  انعقاد  به  موضوعات  یبند  جمع  تاینها  و  داد  انجام  را  یمذاکرات  و  برگزار   یمیپتروش  یبازرگان  شرکت

 . انجام شد ریبه شرح ز ی راستا اقدامات نیا

 بازار میتنظ ستاد یمیپتروش یتخصص تهیکم  در هاآن بر نظارت فهیوظ  و یبازرگان  ی هاشرکت گاهیجا فیتعر ❖

 ه یاول مواد تجارت در  هایتعاون موازات به  یبازرگان یهاشرکت ورود لیپتانس یبررس ❖

     ی بازرگان یهاشرکت  ریاز مس  ابینیبه هیکد و سهم یدارا یهاشرکت ازیمورد ن هی سهم یداریخر ❖

 محموله   بیکمتر از ضر هیسهم یدارا یهاشرکت یبرا  دیخر هیسهم عیکاال با تجم لیتحو یبهتر برا طیکردن شرا دایپ  ❖

  ندگانی)نما  تعاون  اتاق   و   یبازرگان   اتاق   ندگانینما  توسط  تهیکم  به  گزارش  ارائه  و  تخلف  احراز  ع،یتوز  عامالن  تخلفات  به  یدگیرس ❖

 ( یبازرگان شرکت  عملکرد بر ناظر نهاد یبازرگان  اتاق 

 

 شد   برگزار  یخصوص  و  یدولت  ینهادها  و  ها  سازمان  با  هم  یگری د  جلسات  یمل  انجمن  رهیمد  اتیه  چهارم  دوره  در  نیهمچن       

  قاچاق از یریشگیپ  دفتر ه،ییقضا  قوه جرم وقوع یریشگیپ   معاونت ، یات یمال امور سازمان مجلس،   یها  پژوهش   مرکز با جلسات جمله از
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  ی سازمانها  به  آن  اقدامات  و  انجمن  شناساندن  و  یمعرف   ضمن  و....  و  خارجه  امور  وزارت  ،  ارز  و   کاال  قاچاق   با  مبازره  ستاد  ینفت  یها  فرآورده

 . شد یریگیپ   و انجام  یمذاکرات صنعت نیا دکنندگانیتول یشرویپ  مشکالت رفع یراستا در مذکور،

 ی مل  انجمن ظرن اعالم جهت  ژهیو مواقع در ،تشکل نیا رهیمد ات یه در یمل انجمن عضو یها تشکل ندگانینما تیعضو بر عالوه  

  حاضر   جمع  نظر  اعالم  و  موضوع  یبررس  به   یتخصص  ی تشکلها  با  یکارشناس   جلسات  یبرگزار  با   تشکل  نیا  ،حساس  موضوعات  درخصوص

  عضو  یتشکلها  یرؤسا  با  یجلسات  و  یمل  انجمن  ادوار  رهیمد  اتیه  با  یجلسات  نیهمچن.  است  پرداخته  دنباشیم  صنعت  ندگانینما  که

  ها،  انجمن نیا یاعضا مشکالت درخصوص   و دعوت یتخصص یتشکلها از یکی  ره،یمد  اتیه جلسات  از جلسه هر در نیهمچن و برگزار

 . شد  انجام ی مذاکرات.... و یمل  انجمن با  تر گسترده ارتباطات

 منجر   مختلف  یزمان   یها  بازه   در  آن  زی خ  و  وافت  کشور  در  کرونا  روسیو  وعیش  با  گذشته  کسالی  ژهیو  طیشرا  است  ذکر  قابل       

 .شود برگزار یمجاز صورت به ا ی و لغو دوره نیا جلسات از یاریبس شد

 ی پژوهش مطالعات انجام

  شرح  به  آن  نیعناو   که  گرفت  قرار  کار  دستور  در  و   فیتعر  یپژوهش  یها  پروژه   انجمن  ره یمد  اتیه  چهارم  دوره   از  اول   سال  در    

 :  باشدیم ریز

 پسماند  بازار تیریمد یبرا راهکار نیموثرتر -1

 ی س یو ی پ  ی بند دیگر -2

 لنیپروپ  یپل  ی بند دیگر -3
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 ی خصوص و  یدولت ینهادها  و  سازمانها با یهمکار  یها نامه تفاهم انعقاد       

با    یهمکار  یهر سال اقدام به انعقاد تفاهم نامه ها  یمرتبط با صنعت، انجمن مل  یبا نهادها  شتریتعامالت ب  یراستا  در         

  به  توانیم رهیمد اتیه چهارممنعقد شده در سال اول از دوره  یاز جمله تفاهم نامه ها د،ینمایم یو خصوص یدولت یسازمانها و نهادها

 :کرد اشاره ریز موارد

 

 ی و انجمن مل  تهران یاتاق بازرگان  یموسسه آموزش نیماب  ی ف  یهمکار  نامه   تفاهم

   ی صوتخص  ی دوره ها  و  شرفتهی و پ   ی عموم  یآموزش  ی دوره ها  یو برگزار  یطراح  ، یازسنجینبا هدف    99  سال   در  نامه   تفاهم  ن یا     

 تهران   ی آموزش اتاق بازرگان  موسسهکه    تکیآ  انی م  یتفاهم نامه همکار  نیاساس ا  بر. باشد یو امضا م یی نها دی جهت تائ  ی حال بررس  در

 برقرار   مربوطه  یآموزش  خدمات  نیهمچن  و  یآموزش  دوره  یبرگزار  جهت  گرید  یسو  از  رانیا  مریپل  عیصنا  یمل  انجمن  و  سو  کی  از

 . شودیم

 

 ی مل انجمن و  ی میپتروش  یبازرگان  شرکت نیماب  ی ف  یهمکار  نامه   تفاهم
  یانجمن مل  هیمواد اول  نیبا توجه به مشکالت تام  99سال    در       

  شیبه منظور افزا یمیپتروش یبازرگان  شرکت  و  رانیا مریپل عیصنا

 ع یصنا  صادرات  کردیبا رو مریپل صنعت  توسعه  جهت  در  ها   یهمکار

، جلسات و  یدیتول  ی واحدها  هیمواد اول   ن یو کمک به تام  یلیتکم

، با انعقاد  99پالست    رانیا  شگاهی در نما  تایداشتند و نها   یمذاکرات

از   ی واقع  تیرا در جهت حما  یبزرگ   میتفاهم، تصم  ادداشتی  کی

 .آن اخذ کردند  هیو مواد اول کیصنعت پالست

توانمند  امکان از   شرکت  یکیلجست  یاستفاده 

و شبکه حمل و نقل،    یخارج  یهمچون انبارها یمیپتروش یبازرگان

 شیافزا نیهمچن و  شفاف و کارا  یبازرگان  توسعه و واردات لیپتانس

  ن یا  یها  یژگیو  نیمهمتر  از  هدفمند  واردات  و  صادرات  تیظرف

 .بود نامه تفاهم 

  مناسب  نیتام  هدف  با   بود  رانیا مریپل عیصنا  یمل  انجمن  سهیرئ   أتی و ه یمیپتروش یبازرگان  شرکت  رانیمد  حضور  با  که  تفاهم   نیا

 از   استفاده  امکان  ایجاد  نیهمچن  و  موجود  قوانین  و  مقررات  طبق  توانمند  و  شفاف  فعالیت  طریق  از  بازار  التهابات  کاهش  و  اولیه  مواد

  .منعقد شده است یمیپتروش یلیتکم محصوالت صادرات جهت طرفین ی صادرات یها تیظرف

  یفن  و  یکارشناس  یجد  یها  بحث  ها  مدت  از  پس   و   بوده  همراه  یاریبس  یحقوق  و   یات یعمل  یها  یریگیپ   با  نامه  تفاهم  نیانعقاد ا

  دوجانبه   یها  یهمکار  نهیدر زم  یاست که مذاکرات جانب  یگفتن  .است  دهیرس  یینها  د ییتأ   به  تی نها  در  و  آمده  در  ری تحر  رشته  به

 .دارد ادامه همچنان

 

http://inpia.ir/shownews/8287
http://inpia.ir/shownews/8297
http://inpia.ir/shownews/8287
http://inpia.ir/shownews/8297
http://inpia.ir/shownews/8297
http://inpia.ir/shownews/8287
http://inpia.ir/shownews/8297
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 ی مل  انجمن   و   رانی ا یمیپتروش  و مری پل  پژوهشگاه نیماب  ی ف  یهمکار  نامه   تفاهم
  ی علم یهادوره یمختلف از جمله برگزار یها نهیصنعت و دانشگاه در زم شتریتعامالت ب جادیتفاهم نامه با هدف ا  نیا        

  ،یا، ارائه خدمات مشاوره  یو فن  یآموزش ینارهایو سم  شیکارگاه، هما یانجمن ، برگزار اعضا ی جهت ارتقاء سطح آگاه مشترک

 انجمن عضو  یصنعت -یدیتول مراکز توسط یصنعت یتورها یبرگزار   ،یفن  دانش جادیا یراستا در ی قاتیتحق و ی پژوهش ی ها پروژه

 یدکتر و  ارشد یکارشناس الن یالتحص فارغ جذب انجمن، عضو ی ها شرکت ی ها تیفعال با  نانیکارآفر  و انیدانشجو ییآشنا جهت

  انجمن، یاعضا توسط دارند قرار  رشد شیپ   حالت در که  پژوهشگاه توسط شده  جاد یا آور فن یشرکتها جذب ، یمل انجمن اعضا توسط

 . باشدیم  امضا و   اصالح ، ینیبازب حال در

 ی مل  انجمن  و   مریپل  ی فناور  رشد  مرکز نیماب  ی ف  یهمکار  نامه   تفاهم

 و  رشد  مرکز»  در  مستقر  یواحدها  شتریب  هرچه  تعامل  جادیا  و  نیکارآفر  یها  هسته  از  تیحما  راستای  در  نامه  تفاهم  نیا        

  یآموزش  یها  کارگاه   یبرگزار   انجمن،  اعضا  یآگاه   سطح  ارتقاء  جهت  مشترک  یعلم  یهادوره  یبرگزار  ؛ یها  نهیزم  در   مر«،یپل  یفنآور

  و  انیدانشجو  ییآشنا  جهت  انجمن  عضو  یصنعت  -یدیتول  مراکز  توسط  یصنعت  یتورها  یبرگزار  انجمن،   اعضا  یعمل   ییآشنا  جهت

  انجام   در  لیتسه  انجمن،  توسط  شده   ی معرف  ی اعضا  به  یا  مشاوره  خدمات  ارائه   انجمن،  عضو  ی ها  شرکت  یها  تیفعال  با   نانیکارآفر

  ارشد  یکارشناس مقاطع در ییدانشجو  یها پروژه فیتعر و نیطرف لیتما صورت در مختلف  یهانه یزم در مشترک  یقاتیتحق یهاپروژه

  و  ارشد  ی کارشناس  انیدانشجو  جذب  انجمن،   عضو  یصنعت  مراکز  ازین  با   منطبق  و  انجمن  سفارش  اساس  بر   پژوهشگاه  مریپل  یدکترا  و

 ی اعضا  توسط  رشد  مرکز  در  مستقر  آور  فن  یواحدها  رشیپذ  ،یمل   انجمن  اعضا  توسط  رشد  مرکز  طرف  از  شده  داده  آموزش  یدکتر

 . باشدی م امضا  و  ینیبازب حال در انجمن،

 

  یمل انجمن و  نی بر  گستر   پرتو   مه یب  یکارگزار نیماب  ی ف  یهمکار  نامه   تفاهم
  با  بهتر  و  یاصول  یا  مهیب  خدمات  افتیدر  یراستا  در  انجمن  یاعضا   از  ت یحما  هدف با 99  سال  ماه   بهمن  در نامه تفاهم  نیا         

 ی کارگزار  نیب  ما  یف  یهمکار  و  تعامل  مزبور  نامه  تفاهم  موضوع.  امضا شد  نیطرف  توسط  کار  و  کسب  یفضا  بهبود  یراستا  در  کمتر  نهیهز

  یمرکز  مهیب  یعال  یشورا  طرف  از  که  کشور  جیرا  ی بازرگان  یها  مهیب  یها  رشته  هیکل  در  یا  مهیب  امور  انجام  و   مشاوره  جهت  انجمن  و

 .است شده عنوان  است، شده نییتع

 یآموزش یها  دوره یبرگزار   

  یساز  آگاه   جهت  یآموزش  یها  دوره   مختلف  ی زمانها  در  گری د  یها  ونیسیکم  ی همکار  با    یمل   انجمن  آموزش  ونیسیکم     

  یها  دوره   ،ی مل  انجمن  رهیمد  اتیه  چهارم  دوره   از  اول  سال  در  شده  برگزار  یآموزش  یها  دوره  جمله  از.  شودیم  برگزار  صنعت  اصحاب

بلند مدت    یقرارداد ها  ،یمریمواد پل  نیتام  رهیو زنج  رانیا  ی بورس کاال  سازمان  یها  نامه  نییآ  و  معامالت  اساسنامه،  میمفاه  یآموزش

 و....   رانیمد یاقتصاد خرد برا یدوره آموزش  یحوزه وزارت صمت، برگزار ی طرح افق و پرسش و پاسخ ها ،ی مال  یو بازارها مومیمیو پر

  دیتول  هینظر  ه، یپا  م یبا مباحث مفاه یشهبند  دیدکتر حم  یبا حضور آقا  99ماه سال    ریاقتصاد خرد در ت  یآموزش  ناری سم  یبرگزار ❖

 .  دیبرگزار گرد یحوزه اقتصاد صنعت م یانواع ساختار بازار  و مفاه یی و بنگاه، شناسا
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  جامع  امانهس خصوص در پاسخ و پرسش یآموزش ورهد سه یبرگزار ❖

  وزارت   آمار  و  کیالکتر  حوزه  رانیمد  حضور  با  افق  طرح  و  تجارت

زمستان      زییروم در پا  یدر پلتفرم اسکا  تتجار  و  معدن  صنعت،

  .دیبرگزار گرد1399سال 

شناس  یآموزش  ناریسم ❖ برق    یقطعه  با    کیالکترون  و  یصنعتدر 

 ران یبرتر م شهیشرکت فستو آلمان و موسسه اند یهمکار

آشنا  یرگزارب  ❖ همکار  یی دوره  با  عمان  بازار  مشترک    یبا  اتاق 

روم برگزار    یدر پلتفرم اسکا  99بهمن    27عمان در  _رانیا  یبازرگان

 . دیگرد

آشنا  یبرگزار ❖ کو  یی دوره  باراز  همکار  ت،یبا  مشترک    یبا  اتاق 

آشنا   ت،یکو_رانیا  یبازرگان کو  ییجهت  بازار  به  ورود   5در    تیو 

 شد. روم برگزار یدر پلتفرم اسکا 99اسفند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعت ازیمورد ن انهیسال ی ها شیهما ی برگزار
که    ی و موضوعات  یصنعتگران به مباحث کل  ازین  نیتام  یباشد. در راستا  یم  یضرور  ازین  کیصنعت به آموزش همواره    ازین       

 :جمله از. است نموده روز وعاتبا موض انهی سال یها  شیهما یاقدام به برگزار یهستند، انجمن مل ریروزانه با آنها درگ
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 ک یپالست  صنعت  در  ینوآور  ش یهما  نیم سو

 ی برا  یفرصت  ،ینوآور  همراه  به  مر،یپل  صنعت  در  ینوآور  شیهما  نیسوم

گسترده  ی پاندم لیبه دل داریپا هتوسع به یابیدست و هوشمند یگذار هیسرما

در پلتفرم   یبه صورت مجاز  1399بهمن ماه سال  29و  28کرونا در روسیو

ZOOM   ارائه  با  همزمان  مریپلدر صنعت    ینوآور  ش یهما.  دیگرد  برگزار 

  قالب   در  ها   شرکت  و   عیصنا  ی ازهای ن  که  بود  آن  دنبال  به  ، یفن  یراهکارها

 .کند مطرح را ینوآور

  شیهما  یبرگزار  بر  یمبن  ونی سیکم  یگذار  هدف  یریگیپ   ادامه  در

  آغاز  مرتبط  یمعنو  و   ی ماد  ی ها  تیحما  افتیدر  جهت  الزم   مکاتبات   مذکور

 ، یجمهور  استی ر ییشکوفا و ینوآور و صندوق  یمعنو تیحما به که دیگرد

  رشد  مرکز  ،یمیپتروش  یفناور  و   پژوهش  شرکت   ر،یکب  ریام  ی صنعت  دانشگاه

بازرگان   ، یاسالم  آزاد  دانشگاه   ینوآور  و اتاق   ی معادن و کشاورز  ع، یصنا  ی و 

 مر یشرکت پارسا پل  ن، ینو  کیپالست  طب  ی هاشرکت    یمال   تیتهران و حما

  را یو  ف،یشر  مریدانا، فرا پل  مریپل ای شرکت پا رجان،یشرکت رنگدانه س  ف،یشر

پالست مجتمع  و    کیبسپار،  طبرستان  فراصنعت  مجتمع    شرکتطبرستان، 

 .  دیگرانول معصوم انجام

  شی هما  نیبرگزار و امور مربوط به سوم  زین  یجلسه کارگروه نوآور  9 

  ش یهما   ی علم  تهیشده است. و کم  تیریو مد  یبررس  مریدر صنعت پل  ینوآور

 ، مستمر  جلسات  ینمود  و پس از برگزار   تیشروع به فعال  1399در آذر ماه سال  

تائ   شد   هگرفت  نظر  در   شیهما  یمحتوا  یبرا  یاصل  محور  5 به   ی شورا  دیکه 

 :  دیرس شیهما یاستگذاریس

 ینوآور قیطر از کار و کسب توسعه .1

 نوآورانه   یدستاوردها از یحقوق حفاظت یها روش .2

 مریپل صنعت در نوآورانه ی ها دستاورد  و  ها  دهیا .3

   یطیمح  یدر تالطم ها یریگ م یدر تصم یچابک .4

 صادرات توسعه یها فرصت .5

 

 

 

 

 

 

 

http://inpia.ir/shownews/8287
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 ک یپالست  صنعت  اقتصاد  انداز   چشم   یمل شیهما   نیدوم 

  یبخش یبه آگاه ازین ،یدیتول یواحدها یبرا یزیبرنامه ر یها یدگیچیو پ  یو نوسات ارز یسال جار یو اقتصاد یاسیس طیشرا 

دهد. از   یسوق م  ،یسازمان ها را به سمت کسب دانش اقتصاد  شتریاحساس شده و هر چه ب  شیاز پ   شیصنعتگران در حوزه اقتصاد ب

چهارده    تیبا عضو  ریو فراگ   یمل  یبه عنوان انجمن  رانیا  مریپل  عیصنا  یانجمن مل  رو  نیا

کشور،   یو اشتغالزا  نی از سه صنعت ارزش آفر  یکی  یمجموعه و به عنوان متول  ریانجمن ز

  ی مل  شیهما  نیاول  ی آموزش خود با برگزار  ونیسیتوسط کم  ،یبا توجه به رسالت وجود

ارد اقتصاد صنعت پالستک در  انداز  ب  1398ماه سال    بهشتیچشم  استقبال    ر ینظ  یو 

.  دیبرگزار نما  1400را در سال    شی هما  نیدوره ا  نیگرفت تا دوم  میصنعتگران از آن، تصم

ا تشک  نیدر  با  کم  یهماهنگ  تهیکم  لیراستا  محورها  ش یهما  یعلم  تهیو  و    یاهداف 

 شد:      یزیبرنامه ر ریبه شرح ز ش یهما

 1400 سال در ایران اقتصاد کالن  هایشاخص بینی  پیش-1 

 1400 سال در پتروشیمی  تکمیلی صنایع اقتصاد  بر  جهانی روندهای تأثیر-2

 تحلیل  طریق  از  پالستیک  صنایع  در  رو پیش  گذاریسرمایه  های فرصت  شناسایی -3

 ارزش  یزنجیره 

 پالستیک صنایع اقتصاد  در 19 -کووید ویروس شیوع هایفرصت  و تهدیدها -4

  صنایع   صادرات  یتوسعه  در  رقبا  و  تجاری  هایگیریجهت   ای،منطقه  تجارت  نقش-5

 پتروشیمی تکمیلی

 پتروشیمی  تکمیلی صنایع رونق بر( ها نامهآیین و مقررات قوانین،) کشور اقتصادی هایسیاست تأثیر بررسی-6

 1400سال در ها محدودیت  و مزایا  مالی، تأمین مختلف هایروش از مندیبهره نحوه یارائه -7

 اقتصادی تحوالت ایجاد در  طرفانهبی گریتنظیم اثرگذاری ینحوه تحلیل-8

 

 : باشدیم   ریز شرح  به  ی شنهادیپ  یمحورها

 بپردازد.   ریبه موضوعات ز  Panelتواند در قالب    ی که م  یو مل   یالملل، منطقه ا  نیدر سطح ب  –کالن اقتصاد    یروند ها  ی: بررسالف

 -دستمزد  نرخ  -یکاریب  نرخ  -تورم  نرخ  -ی اقتصاد  رشد  نرخ:  مانند  کالن  اقتصاد  یدیکل  یها  نرخ  ی نیب  شیپ   و  لیتحل  یبررس  1-الف

 ی بانک سود نرخ -ارز نرخ

  یارزها مستغالت، بازار: مانند رانیا اقتصاد در ییدارا و هیسرما یبازارها( ممکن یوهایسنار قالب)در  یپژوه ندهیآ لیتحل 2 -الف

 ...  و گرانبها فلزات بورس، و  سهام ،یخارج

 (مریپل صنعت در  ژهیو)بطور  ییجراا و  گذار استی س ینهادها نقش  و یبررس 3-الف

 : ها چالش  و  ها فرصت  گاه، یجا -مریپل  و بازار صنعت -ب

 :بپردازد ریز مسائل  به تواندیم  که کالن،  اقتصاد  منظر از گاهی جا و  نقش  لیتحل و یبررس( 1-ب

   (Micro )خرد اقتصاد  منظر از گاهی جا و  نقش  لیتحل و یبررس( 2-ب
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 : انیبن دانش  اقتصاد منظر از مریپل  صنعت گاهی جا و  نقش  لیتحل و یبررس( 3-ب

 :ریز یهادر حوزه Covid-19 روسیو وعیش راتیتاث ی( بررسپ

بر صنعت    دی با تاک  ی و مل  یالملل، منطقه ا  ن یدر سطح ب  یتجارت، اشتغال، رشد اقتصاد  د، یبر تول  Covid-19  ر یتاث  ی ( بررس1-پ

 مریپل

 Covid-19 وعیبا ش یعموم  یمواجه دولت و نهاد ها لی( تحل2-پ

 Covid-19 وعیبا ش یموجه بخش خصوص  لی( تحل3-پ

 افتی صنعت باز یدی بر نقش کل دیبا تاک ستیز طیو مح مریصنعت پل ی رابطه تعامل - داریتوسعه پا –( ت

 مریدر صنعت پل یبرند ساز –( ث

  ی ابیارز  در  دیجد  یها  مدل  یمعرف   بر  دیتاک  با  یدیتول  یها  بنگاه  یاقتصاد  عملکرد  بر  آن  تاثر  و   یانسان  هیسرما  یساز  تواند  -(ج

 ی انسان منابع حوزه در  یاقتصاد یها بنگاه عملکرد

 ی بخش خصوص  نیما ب  یآن بر عملکرد اعضا و رابطه تعامل  یآثار اقتصاد  یو بررس  یاقتصاد  تیشفاف  یو کاربرد  یمفهوم  لیتحل  -(چ

   ) (Transaction Costمبادله  نهیهز  یدی بر مفهوم کل د یو دولت با تاک

  و  یتکنولوژ  واردات  ضرورت  و   تیاهم  یبررس  جهت   در  یا  منطقه  و  الملل  ن یب  سطح  در   ارتباطات  و   ها   توافقنامه  تعامالت،  -(ح

 یخارج هیاول مواد و هیسرما

 

 ی مجاز یها  شبکه یخبر  یمحتوا دیتول و ی ا رسانه بخش مداوم یارتقا

  اساس  این بر. آیند  می حساب به ترقی و  رشد های  معیار و  ها پایه مهمترین از اطالعات انتقال سرعت و  ها رسانه امروز، دنیای در

  مداوم   رسانی  روز  به.  است  گرفته قرار  نیز  اعضا  از  بسیاری  توجه  مورد  که  بوده  انجمن  کاری  های  اولویت  از  یکی  ای  رسانه  بخش  تقویت

 مختلف،   های  ابالغیه  و   ها   اطالعیه  گذاشتن  اشتراک  به  صنعت،  با   مرتبط  های   رویداد  و  اخبار  سریع  انتشار  و  درج  انجمن،   سایت  وب

  از  خارجی   و   داخلی  های  انجمن  سایر  و  کنندگان  تامین   کنندگان،   مصرف   دولتی،   سازمانهای  با   ارتباط  برقراری  ها،   سنجی   نظر  انجام

 .میشود بیان اختصار به که است بخش این دستاوردهای جمله
 

 اخبار پوشش  و   محتوا  تولید

  صنعت،   این   فعاالن  سازی  آگاه   همچنین،  و  تشکل  این  موازین  سازی  شفاف  راستای  در  پلیمر  صنایع  ملی  انجمن  عمومی  روابط

 نیازهای  ملی،  انجمن  های  سیاست  و   ها  فعالیت  با   سو  هم  محتوای  تولید  و  صنعت  فعاالن  به  مربوط  اخبار  پوشش  با  که  است  داشته  تالش

 .سازد برطرف را حوزه این ای رسانه
 

 آمار 

 ارقام  اخبار،  پوشش  و  محتوا  تولید  از  سال  این  آمارهای  و  کرد  آغاز  را  خود  کار  ملی،  انجمن  عمومی  روابط  جدید  تیم  99  سال  در

 محتوا   1000از    بیش   تولید  به  99  سال  طول  در ای،  رسانه  نیازهای  به  توجه  با  انجمن،  عمومی  روابط  تیم .  دهد  می   نشان  را  توجهی  قابل 

  پوشش  نیز  اینپیا  تلگرامی   کانال   خصوص  به  و   اجتماعی   های  شبکه  در  بین  این   در  و  است  پرداخته  خبر  و   مصاحبه  تحلیل،  صورت،  به
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 نداشته   دیگری  های  رسانه  به  نیاز  اخبار  لحاظ  از  انجمن،  ای  رسانه  تیم   همراهان  تا   است،  گرفته  صورت  خبر  200  و  هزار  14  از  بیش

 : است زیر شرح  به ها آن از برخی که است گرفته صورت مختلفی های زمینه در محتوی  تولید و اخبار پوشش  .باشند

   یانجمن مل ی ها استیس و   ها فعالیت زمینه در محتوا تولید-1

 ها  تشکل اعضای و  صنعت فعاالن با گو و گفت صورت به محتوا تولید-2

 گران  صنعت مواضع پیگیری راستای در دولتی  مقامات با گو و گفت صورت به محتوا تولید-3

 اقتصادی های تحلیل زمینه در محتوا تولید-4

   ها  قیمت قبیل از آماری های داده تحلیل زمینه در محتوا تولید-5

 پلیمر صنعت فعاالن مواضع از پاسداری راستای در محتوا تولید- 6

 گران صنعت های خواسته پیگیری زمینه در محتوا تولید-7

 صنعت اخبار پوشش-8

 تجارت  حوزه اخبار پوشش-9

 کالن  اقتصاد اخبار پوشش-10

 ایران  پلیمر صنعت تخصصی اخبار پوشش-11

 ایران  پلیمر صنعت  بر خارجی تاثیرگذار اخبار پوشش-12

 صنعت   بر تاثیرگذار سیاسی اخبار پوشش-13

 

 اجتماعی   هایشبکه  فعالیت

  خود  فعالیت  اجتماعی،  های شبکه  در  ها  رسانه حضور  ضرورت به  توجه  با  که  است  داشته  تالش  سال  این در  انجمن  ای  رسانه  تیم

   ترین  مهم اعضای آمار به توان  می  بین این  در که دهد  ادامه توجهی قابل صورت به حوزه این در را

 : کرد اشاره دیجیتال اجتماعی  های  فعالیت بسترهای

 اینستاگرام 

 توجه   با   سال  این   در  اینستاگرام  در  اینپیا  فعالیت

  صورت   به  بستر،  این   در  تاثیرگذار  حضور  نیاز  به

  اخبار   ارسال  با  رو  این  از   است،  داشته  رشد  ای  فزاینده

 پیگیری  مورد  محتوای  تولید  و  روزانه  صورت  به

 به  هزار  3  حدود  از  کنندگان  دنبال  تعداد   مخاطبان،

  یرشد  که   است  دهیرس  نفر  500  و   هزار  12  یباال

 . دهد   یم نشان را یجد
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 تلگرام 

  رسانه  ترین  مهم  از  یکی   به  نیر  اینپیا  تلگرام  کانال 

 هزار   2  افزایش  کنار  در  که  است  شده  تبدیل  صنعت  های

  دنبال   هزار  8  باالی  اعداد  به  رسیدن  و   آن  اعضای  نفری

  در  نوعی   به  و   آورده   دست   به  را  مطلوبی   عدف   کننده، 

 . است شده بدل خبری مرجع به اخبار زمینه

 

 اپ واتس

 از   بسیاری  که  ایم   بوده  این  شاهد   است،  محبوب  بسیار  ایران  مردم  بین  در  که   تلگرام  رسان  پیام  شدن  فیلتر  به  توجه  با  متاسفانه

 . اند  کرده  منتقل اپ واتس رسان  پیام به را خود فعالیت مردم

 پلتفرم  این  طریق  از  رسانی  خبر  به اقدام  اپی،  واتس   گروه 4  ایجاد  با  ایران  پلیمر  صنایع   ملی  انجمن  عمومی روابط  تیم  راستا  این  در

  شود،   ایجاد  مخاطبان   و   اینپیا  رسانه  بین  اینتراکشن  نوعی   که  است  شده  موجب  اپ  واتس   در  موجود  های  گروه   این،   بر  عالوه .  است  نموده

  داشته  ارتباط  عمومی  روابط  تیم   با  مستقیم  صورت  به  و   کرده  بیان  را  خود  نظرات  ها  گروه  این  در  راحتی  به توانند  می  مخاطبیان  که  چرا

 . باشند

 اپ   واتس  طریق  از  مشکالت  پیگیری

 مطرح  ها  گروه  این  در  را  خود  مشکالت  و  معضالت  صنعت،  فعاالن  از  بسیاری  که  است  شده  موجب  اپی  واتس  های  گروه  فعالیت

  مطرح  با  یا  و  انجمن  دبیرخانه  طریق  از  را  مشکالت  این  که  است  کرده   فراهم  عمومی  روابط  تیم  برای  را  زمینه  موضوعی  چنین.  کنند

 .کنند پیگیری را  آنها دولیت مراجع  پیش در کردن

 جمعی  هایرسانه  تیتر  در انجمن اقدامات  پررنگ  حضور

  زنی  چانه  قدرت  ها،   رسانه  با  همکاری  زمینه  در  خود  ارتباطات  گسترش  با   سال،   این   در  پلیمر،  صنایع  ملی   انجمن  عمومی   روابط  تیم

 .است داده  افزایش جدی صورت به را ملی انجمن

برای مثال اخبار سومین همایش نوآوری در صنعت پلیمر به صورت جدی در رسانه های کشور مورد توجه قرار گرفت و تقریبا تمام  

 رسانه های به نام مانند خبرگزاری های ایرنا، ایسنا، برنا، فارس، تسنیم، ایلنا و... نسبت به پوشش این اخبار اقدام کردند. 

  ها   روزنامه  و  ها  خبرگزاری  جمله  از  کشور  جمعی  های  رسانه  جای  جای  در  ملی  جمننا  اقدامات  اخبار  که  هستیم  آن  شاهد  رو  این  زا

  بخش   مدافع  عنوان  به  ملی  انجمن  زنی  چانه  توان  رشد  راستای  در  صحیح  اقدامی  تواند  می  شک  بدون  موضوع  این.  است  مشاهده   قابل 

 . باشد گیری تصمیم و  دولتی مجامع در پلیمر صنعت و خصوصی

  هدف  با   شک  بدون   را  سال   این  در   خود  دستاوردهای   ایران،  پلیمر  صنایع  ملی  انجمن  عمومی   روابط  که   کنیم   اعالم   باید   پایان   در

 مدافع  و   نوآور  تشکل  این  تا   داشت،  خواهد   ادامه  نیز  آتی   های   سال  برای  شک  بی   رویکرد،  این   و   است  کرده  کسب  گران  صنعت   به  خدمت

 .بردارد گام خود واالی اهداف جهت در تر سریع و تر صریح چه هر بتواند شفافیت،  و  صنعت فعاالن حقوق 
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 انجمن  دفتر ییجابجا

  ی ط  پژوهشگر  و  محور  دانش  یانجمن  به  رانیا  مریپل  ع یصنا  ی مل   انجمن  شدن  لیتبد   و   رثمو  ارتباطات  یبرقرار  یراستا  در      

مکان دفتر انجمن     رییبرگزار شد موضوع تغ  رانیا  یمیپتروش  و  مریبا پژوهشگاه پل   رهیمد  ات یدوره از ه  ن یا  تیفعال  یکه در ابتدا  یجلسات

دفتر انجمن در  1399ماه  بهشتیدر ارد  تایشده، نها  انجام یها یر یگیپ  با راستا نیا در. شد مواجه ی علم  نهاد نیا استقبال باطرح و م

  مستقر شد. مریپل یمحل مرکز رشد فناور

 رهیمد هیات جلسات لیتشک

  ره یمد   ات یه  جلسه  26  تعداد  ،1399  سال   در  چهارم،   دوره  رهیمد   اتی ه  کار  به  شروع  یابتدا  از  کرونا  روسیو  وعیش  وجود  با       

  که  جلسات نیا ماتیتصم  اهم .شد نجاما و استخراج مصوبات  قالب در انجمن ییاجرا امور جلسات نیا از و  شد برگزار نیآنال صورت به

  و  یزیر  برنامه  ..و  انجمن  یاعضا  از  کدام  هر  ا ی  رهیمد  ئتیه  یاعضا  شنهادیپ   کشور،  مریپل  و  کیپالست  صنعت  روز  اتیضرور  اساس  بر

  .شود یم شامل را گزارش نیا در موجود  مسائل هیکل آن مصوبات جینتا  که شود ی م شامل  را یمتفاوت موضوعات  ،د یگرد یم برگزار
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 انجمن   یتخصص یها ون یس یکم عملکرد
 

 تشکلها ونیسیکم ✓

 آموزش  ونیسیکم ✓

 صادرات  ونیسیکم ✓

 یفن ونیسیکم ✓

 ی بازرگان ونیسیکم ✓

 

 ها   تشکل  ونیسیکم

کشور   دکنندگانیاز تول  تیحما  یراستاتشکلها در    ونیسیکم  ران،یا  مریپل  عیصنا  یانجمن مل  تیمتنوع فعال  یتوجه به حوزه ها  با

  ع یصنا  کالن  موضوعات  و  برگزار  عضو  یتخصص  یبه صورت مستمر جلسات مشترک با تشکلها  ، یو خدمات  یدیاز توان تول  یو بهرمند

  مدل   رییتغ  با   و   بوده   یمل  انجمن  یها  تیاولو  در  همواره  اقدام   نیا  زین  کرونا  ژه یو  طیشرا  در  یحت.  دینما   ی م  یریگیپ   را  شانیا  یتخصص

  غ یدر  ی تالش  چگونهیه  از  یتخصص  یها  تشکل  عضو  ی واحدها  مشکالت  رفع  یراستا  در  نیآنال  و  یحضور   ریغ   به  یحضور  از  جلسات

 .شودیم اشاره جلسات نی ا از یبرخ به ادامه در. است نکرده

 PVC حوزه یتشکل تخصص 9با مستمر  جلسات •

 ی س ی و یپ   اتصاالت و لوله انجمن ره یمد  اتیه با جلسه •

   رانیمستربچ و کامپاند ا دکنندگانیانجمن تول رهیمد اتیه •

 البرز  کیپالست  همگن انجمن رهیمد اتیه •

   همگن گرانول سازان   عیصنا   یانجمن تخصص  ره یمد  اتیه •

 قم  استان

 مصرف کباری ظروف انجمن رهیمد اتیه •

  رانیجامعه قالبسازان ا رهیمد اتیه •

 هیات مدیره انجمن لوله و اتصاالت پلی اتیلن  •

 

   عضو   ی ها  تشکل  مشکالت  رفع

  رفع  ی مل  انجمن  مهم   دغدغه  شد،   اشاره  قبال   که  همانطور

  مشکالت   وعمده   باشد یم  عضو یها  تشکل ژهیو   به  اعضا   مشکالت

 بازار   میتنظ  به  مربوط  موضوعات  عمال  و  هیاول  مواد  نیتام  شانیا

  ون ی سیکم  راستا  نیا  در.  باشدیم  کشور  در  یمریپل  هیاول  مواد
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 14  مشکالت  رفع  در  یسع  خود  پرتالش  یخصوص  بخش  از  ت یحما  با  یبازرگان  ونیسی کم  یهمکار  با  انجمن  یتشکلها

 : شودیتشکل عضو نموده که به چند مورد اشاره م

:  رانیاز طرف جامعه صنعت کفش ا  DOP  و   هگزانول  لیاتیشده درخصوص کمبود مواد د  جادیا  یمشکالت و بحرانها  اعالم ▪

 ماده مشکل التهاب بازار رفع شد.    نیتا با واردات ا یریگیاعالم و موضوع پ  یمیبازار پتروش  میموضوع به کارگروه تنظ نیا

 ی س ی و یپ  هیاول مواد نیتام حوزهشده در  جادیا یها بحران ▪

 مستربچ و  کامپاند حوزه  در  ژهیو به  اعضا انی م منافع تضاد ▪

 

 یمل  انجمن  عضو  یتشکلها  جمع   به  ریز  انجمن  3  ،یمل  انجمن  یتشکلها  ونیسیکم  یها  یگریپ   با  گذشته  سال  کی  در  نیهمچن

 : درآمدند

 قم سازان گرانول همگن عیصنا یتخصص انجمن •

 ی مصنوع  چرم صادرکنندگان و  دکنندگانیتول هیاتحاد •

 خوزستان   یو سلولز ییایمیش عیصنا انجمن •
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 آموزش   ونیسیکم

  ون ی سیکم  جلسه  7  تعداد  لیتشک  با  و  نمود  تیفعال  به  شروع  قنبرپور  دکتر  یآقا  استیر  باچهارم    دوره   رهیمد  اتیه  در  سونیکم  نیا

  اهم .  دیگرد  ارسال  زین  صادره  نامه  16  و   شد   داده   پاسخ   و   افت یدر  وارده  نامه  25،  99  سال  در  و   شد   ییاجرا   و  استخراج  مصوبه  30  آموزش

 : باشد یم ریز شرح به رهیمد اتیه از دوره  نیا در شده  انجام  اقدامات

 1400 سال  در "کیپالست صنعت یاقتصاد لی تحل" شیهما یبرگزار ییاجرا یها   تیفعال  و ها  یزیر برنامه روعش -

 انجمن  یستیز طیاهداف مح شبردیبه منظور پ  تشکل، نیا یفن ونیسیکم یبا همکار ستیز طیمح تهیکم لیتشک -

 یلیتکم عیصنا کردیبا رو یمیو پتروش مریگر صنعت پل لیموزش تحلآدر خصوص  رانیا یمذاکره با مرکز مال  -

  اتاق انجمن و    نیماب  یمشترک ف   یتهران در خصوص همکار  یاتاق بازرگان   ی مذاکره با موسسه آموزش و توسعه منابع انسان -

 یهمکار  تفاهم نامه قالب در تهران

 جلسات مستمر   یبا برگزار  مریپل  یفناور و مرکز رشد  رانی ا  یمیو پتروش  مریبا پژوهشگاه پل  یقدام به انعقاد تفاهم نامه همکارا -

  یآموزش یها دوره ی برگزار -

 یراستا  در.  باشد   یم  یضرور  ازین   کی  همواره  آموزش  به  صنعت  ازین

 روزانه   که   ی موضوعات  و   صنعت  یتخصص  مباحث  به  صنعتگران  ازی ن  نیتام

 یبرگزار  به  اقدام   یمل  انجمن  آموزش  ونیسیکم  هستند،  ریدرگ  آنها  با

 :جمله از. است نموده روز موضوعات با شی هما یآموزش یها دوره

  جامع  سامانه   خصوص  در   پاسخ  و  پرسش  یآموزش  دوره  سه  یبرگزار •

 وزارت   آمار  و  کیالکتر  حوزه  رانیمد   حضور  با  افق  طرح  و  تجارت

  زمستان  و  زییپا  در  روم   یاسکا  پلتفرم  در  تجارت  و   معدن   صنعت،

 . دیگردبرگزار 1399 سال

  جناب   حضور  با  99  سال  ماه  ریت  در  اقتصادخرد  شیهما  یبرگزار •

  و   دیتول  هینظر  ه، یپا  م یمفاه  مباحث  با   یشهبند  دیحم  دکتر  یآقا

  ی صنعت  اقتصاد  حوزه  میمفاه  و   بازار  ساختار  انواع  ییشناسا  بنگاه،

 . دیگرد برگزار

 . برگزار شد   رانیبرتر م  شهیشرکت فستو آلمان و موسسه اند  یبا همکار   که  کیالکترون  و  ی صنعت  برق  در  یشناس   قطعه  یآموزش  ناریسمبرگزاری   •

روم برگزار   یدر پلتفرم اسکا  99بهمن    27عمان در  _رانیا  یاتاق مشترک بازرگان   یبا بازار عمان با همکار  ییدوره آشنا  یرگزارب •

 . دیگرد

اسفند   5در    تیو ورود به بازار کو  ییجهت آشنا  ت،یکو_رانیا  یاتاق مشترک بازرگان  یبا همکار  ت،یبا باراز کو  ییدوره آشنا  یبرگزار •

 شد.  روم برگزار یدر پلتفرم اسکا 99
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 صادرات  ونیسیکم

  7تعداد    لینمود و با تشک  تیشروع به فعال  یدکتر مسعود جمال  یآقا  استیبا ر  چهارمدوره    رهی مد  اتیدر ه  سونیکم  نیا         

 : باشدیم ریز شرح به  رهیمد اتیه  از دوره نیا در  شده انجام اقدامات اهم . شد ییاجرا و استخراج مصوبه 21 صادرات ونی سیجلسه کم

 99در سال  صادره نامه 70 ارسال و  وارده نامه 230 یبررس -

 یمریو مصنوعات پل هیصادرات مواد اول یفصل  یآمار ها یبررس  -

 ها  یمیپتروش صادرات و  دیتول یآمارها یبررس -

 گمرک  کل   استی ر  و   یفن   معاونت   ارزش،  نییتع  دفتر   با   با  گسترده   مکاتبات   با   ی کیپالست  محصوالت  ی گمرک  یها  ارزش  اصالح -

 یتخصص یها تشکل و رانیا تجارت  توسعه سازمان ،یاسالم یجمهور

 یی اروپا یکشورها بازار و صادرات ارز بازگشت موضوع خصوص در رانیا تجارت توسعه سازمان با متعدد جلسات -

 ون یسیکم نیا از  جلسه دو یبرگزار  و رانیا یبازرگان اتاق ینفت ریغ  صادرات توسعه ون یسیکم در یمریپل تهیکم جادیا -

 اروپا-رانیا ش یهما در یتخصص  پنل قالب در مشارکت -

 ای اوراس و رانیا یپلماسید نشست در یتخصص  پنل قالب در مشارکت -

 تیکو بازار نیهمچن و  عمان بازار  به ورود ی چگونگ و یتجار  یها فرصت ی معرف ناریازجمله وب یآموزش یدوره ها یبرگزار -

 ... و ستانز یرقق ارمنستان، جان،یآذربا بازار جمله  از آن گزارشات انتشار و یصادرات هدف  یکشورها بازار یبررس -
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 یفن  ونیسیکم

 جلسه   11  تعداد  لیتشک  با  و  نمود  تیفعال  به  شروع  ییزکا  دیسع  مهندس  یآقا  استیر  با  چهارم  دوره  رهیمد  اتیه  در  ونی سیکم  نیا

 ینوآور  شیهما  نی سوم  به  مربوط  امور  و  برگزار  زین  ینوآور  کارگروه  جلسه   9  نیهمچن.  شد  ییاجرا  و  استخراج  مصوبه  31  ،یفن  ونیسیکم

 : باشدیم  ریز شرح به سال کی  نیا در شده  انجام اقدامات اهم . است شده یزیر برنامه و یبررس مریپل صنعت در

 وزارت صنعت  ی فن ی استعالم ها یبررس-

وزارت صنعت، معدن و   یفن  یاستعالم ها  یانجمن در بررس  نیا  یفن  ونیسیکارشناسانه و صادقانه کم  ق،یبه عملکرد دق  تیعنا   با

 ی مریمحصوالت پل  یداخل  دیتول  تیاستعالم وضع  نهیآن وزارتخانه محترم در زم  ماتیانجمن مرجع تصم  ن یتجارت، در حال حاضر ا

راستا در سال   نیهر شرکت، قرار گرفته است. در ا  یدیمتناسب با محصول تول  یمریپل  هیمواد اول  افتیدر  هیو اختصاص سهم  یواردات

 ،یمختلف از جمله لوله و اتصاالت، بسته بند  یها  نامه استعالم در حوزه  220از    شیب   یانجمن، بررس  رهیمد  اتیاول از دوره چهارم ه

  ن یا  یفن  ونیسیو ... به کم  لمیکودک، ف  یمریمحصوالت پل  ،ی مصرف، لوازم خانگ  کباریمنسوجات، ظروف    ک،یخودرو، برق و الکترون

 پاسخ داده شد.                                                    یتخصص یکارشناسانه و استعالم از تشکلها ی ها یانجمن سپرده و با بررس

  ی استانداردها  نیتدو  تیاولو  نییتع  نهیاستاندارد در زم  یتعامل گسترده با سازمان مل  جادیا    -

  کیمرتبط با صنعت پالست  یلم

  قیدق  ییبه منظور پاسخگو  یفن  ونیسیدر قالب کم  یتخصص  ی کارگروه ها  لیاقدام به تشک  -

 و هدفمند به استعالمات وزارت صنعت، معدن و تجارت  

 هیسرما  یبرا  یفرصت  ،یبه همراه نوآور  مریپل  صنعت  در  ینوآور  شیهما  نیسوم  یبرگزار   -

 99 سال ماه  بهمن داری به توسعه پا یاب یهوشمند و دست یگذار

ماده    یکنندگان واقع  مصرف  ییشناسا   با     LMP  ماده  شدن  یابی  نیبه  وضوعم  یریگیپ   -

 مذکور  

 رانیا یبازرگان   اتاق  داری پا توسعه ونیسیکم  در تیعضو -

 نده یآال عیصنا پسماند  بر  عوارض نامه نیآئ اصالح جهت تالش -

  کیپالست ی ها سهیک مصرف  کاهش یدائم حهیال  نیتدو جهت یهمکار -
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 یبازرگان  ونیسیکم

  جلسه   7  تعداد   لیتشک  با   و   نمود   تیفعال  به   شروع  زمانزاده   مهندس  یآقا  استیر  با   چهارم  دوره  رهیمد  ات یه  در  سونیکم  ن یا   

این همچنین    ، نمودند  ییاجرا  و  نییتع  را  اقدامات  لنیپروپ   یپل  تهیکم  جلسه  4  و  ی س  یو  یپ   تهیکم  جلسه  6  ، یبازرگان  ونیسیکم

بررسی و پاسخ داده است   را مورد  نامه وارده  372  ، 99در سال  کمیسیون  

 اقدامات   اهم  کهنیز از این کمیسیون ارسال گردیده.  نامه صادره    175و  

  :باشدیم ریز شرح به رهیمد اتیه  از دوره نیا در  شده انجام

  انتشار   و  رانیا  یکاال  بورس  در  هیاول  مواد  عرضه  شی پا  و  رصد ❖

 ی راستا در مربوطه یها تهیکم و جلسات در ارائه و اینپیا تیسا در

  یمیپتروش محصوالت یگذار متیق مشکالت یبررس

 ی مریپل  ی مصرف  یها  د یگر  99  سال  شیپا  گزارش  ارائه  و  هیته ❖

  کف  مقدار  با  سهیمقا  با   و  تقاضا  و   عرضه  کل   زانیم  یبررس  جهت

  تیریمد  یراهبر   تهیکم  به  وارائه  ونی سیکم  یاعضا  توسط  عرضه

 .یمیپتروش محصوالت یتقاضا

 ماده  عرضه  مشکالت  یبررس  و  اروند  یمیپتروش  رانیمد  با  جلسه ❖

 محصول نیا بورس در شده جادیا ی ها رقابت  ی پ   در یس ی و یپ 

  معامالت  آمار   ،یمریپل مواد  یتقاضا  و  عرضه  زانیم  گزارشات  هیته ❖

  یهفتگ بصورت یجهان  یها متیق ارائه و

 نیهمچن  و  بازار  التهابات  کاهش  و  هیاول  مواد  مناسب  نیتام  جهت  یمیپتروش  یبازرگان  شرکت  با  یهمکار  نامه  تفاهم  انعقاد ❖

 یمیپتروش یلیتکم محصوالت صادرات جهت نیطرف  یصادرات یها تیظرف از استفاده

 ینیحس  رزم یآقا صمت وزارت محترم  دی جد ریوز به یمیپتروش و مریپل  صنعت یمعرف جهت گزارش هیته ❖

   یس ی و یپ  تهیکم قالب  در متعدد  جلسات لیتشک با  ی س و  یپ   یبند  دیگر  پروژه  انجام ❖

  صمت  وزارت  توسط  یبند  هیسهم  اصالح  اعمال  از  بعد  هیاول  مواد  نیتام  در  کنندگاندیتول  ریسا  و  انجمن  یاعضا  مشکالت  یریگیپ  ❖

  ییایمیش و  ی نساج اشتباه یبند گروه به دادن انیپا  یراستا در ها  لن یپروپ  یپل  یندیفرا  یبند گروه  پروژه انجام ❖
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  ون یسیکم  جلسات در تجارت جامع  سامانه رانیمد از دعوت ❖

  ی خطاها  رفع  و   افق  سامانه  یمعرف  و  حیتوض  جهت  ی بازرگان

  یآموزش دوره 3 یبرگزار با موجود

  ها  یمیپتروش  توسط  شده  دیتول  دی جد  یدهایگر  یمعرف ❖

  ی معرف  جهت  جم  یمیپتروش  لنیات  ی پل  فروش  ریمد  جمله  از

 (یمیپتروش نیا توسط  شده عرضه  لنیات یپل  دی جد دیگر

  رامون یپ   حاتیتوض  ارائه  جهت  کاال   بورس  رانیمد   از  دعوت ❖

  کاال  بورس  در  والتصمح  رشیپذ  نحوه  و  یی کاال  سپرده   یگواه

  کشف  قرارداد  انعقاد  منظور  به  الزم  ی هارساختیز  جادیا ❖

 ران یا یکاال بورس در ومیمیپر

  پروژه  فیتعر  و   انجمن  در   بازار  ل یتحل  و   رصد   واحد  لیتشک ❖

   هفته هر در یمیپتروش هیاول مواد تیوضع ی نیب شیپ   و لیوتحل روند گزارش ارائه در یمتقاض  یشرکتها با   متناسب یها

  مربوطه یها تهیکم در انجمن ندهینما یبرا یادوره صورت به بورس معامالت  یها گزارش هیته ❖

  کارگروه   یمیپتروش  محصوالت  یتخصص  تهیکم  در  ییکاال  سپرده  یگواه  معامالت  انجام  بیتصو  و  موضوع  حرط  جهت  تالش ❖

    ییکاال   سپرده یگواه معامالت  کار  به آغاز و بازار  میتنظ

  جهت  عرضه  کف   ابالغ   و   حوزه  نیا  در   مکاتبات   و   جلسات  یبرگزار  با   ی خانگ  لوازم   دکنندگان یتول   ازی ن  مورد  هیاول  مواد   بازار  یبررس ❖

   دکنندگانیتول ازین مورد ی دهای گر نیتام

  ماده مذکور  یمصرف کنندگان واقع  یی با شناسا  LMPشدن ماده  یابی نیموضوع به یریگیپ  ❖
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 دیجد  یها تشکل و ت یعضو  گزارش  

 ن یا  در.  دهدیم  ش یافزا  را  دولت  با  آنها  ی زن  چانه  قدرت  و   بوده  ها  انجمن  قوت  نقاط   از  ی کی  همواره  ها   تشکل  در  فعال   یاعضا  وجود           

 ، خوزستان  یسلولز  و  یی ایمیش  عیصنا  انجمن.  درآمد  انجمن  نیا  تیعضو  به   یتخصص  تشکل  3  و   یبنگاه   عضو  67  ، 1399  سال  در  راستا

  و    نددرآمد  ی مل   انجمن  تیعضو به   ، یمصنوع  چرم  صادرکنندگان  و   دکنندگانیتول  هیاتحادو  قم   سازان  گرانول  همگن   ع یصنا  یتخصص  انجمن

 .  ند شد تشکل  نیا افتخار و یخرسند هیما
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 آخر  سخن

 ریمس  در  حرکت  و   ی کنون  یاقتصاد   جنگ  مقدم  خط  سربازان  عنوان  به   یاقتصاد  و   یصنعت  فعاالن  هیعالتحقق اهداف    یبرا  تالش

 .شد  رانیا  مریپل ع یصنا  ی مل  انجمن  رخانهیدب بینص  دوره   ن یا  در  که  بود   یافتخار  زانیعز  ن یا  مدت   کوتاه   و   مدت  بلند  ی ها برنامه  تحقق

  ی ادیز  ی که گذشت دستاوردها یام یدر ا  ی محترم انجمن مل  رهیمد  اتی ه  ی ها  یها و هدف گذار یزیبرنامه ر  هیدر سا  د ی ترد  بدون

محترم   یو اعضا  یتخصص  یتشکلها  یو همکار  یهوشمندانه همراه  تیریمد   ن یکشور به ارمغان آمد و در کنار ا  مریصنعت پل  یبرا

 صنعت را هموار کند. نیا یی دشوار توسعه و شکوفا ریتوانست مس زین رانیا مریپل ع یصنا یانجمن مل رخانهیدب پرسنلانجمن و 

فرصت را   رانیا  مریپل  عیصنا  یانجمن مل  دوره چهارم  رهیمد  اتی ه  از  اول  سال  یها  تیفعال  یل یسخن از گزارش تفص  نیآخر  در

  صنعت   نیتوسعه ا  یکه با تفکر هدفمند و ارزشمند خود برا  دوره چهارم  محترم  ره یمد اتی ه  ی دانم از زحمات تک تک اعضا  ی مغتنم م

 .کنم یقدران دندیکوش نآ یدر کشور و حل چالش ها  اشتغالزا

و    یموجب دلگرم  یکه متفکرانه در انجمن مل  رانیا  مریپل  عی صنا  یمل  انجمن  نگر  ندهیآ  و  دلسوز  یاعضا  یهمراه   از  نیمچنه

  مهندس   ها  انجمن خانم  رخانهیدب  پرتالش  پرسنلاز    تیو در نها   می نما  ی م  یسپاسگزار  نددش  رانیا  مریصنعت پل  ی در فضا  یهمبستگ

 ی فیدهقان، سودابه شر  هیسم  ،یفاطمه صدر  ،یآزاده جالل  ،یمعمر  هیهد   محمدی، ناز  سا  مومن نژاد،  هی هان  ،ی قربانپور، فاطمه سلمان  سارا

نحو ممکن با   نیانجمن را به بهتر  ییامور اجرا  یتمام  سال  کی  نی در ا  کههداوند  حسن  و    ، مهرداد کوچکییهاتف فرج الله  انیآقا  و

 . مینما  ی م یقدردان  دقت و صداقت انجام دادند،

 یبرا  قلبشان  که  آنان   همه  کارنامه   در  باشد   یسبز  برگ  کشور  مریپل  صنعت  رانیمد  و  فعاالن  با   یهمراه  و   خدمت  افتخار  دوارمیام

 . تپد ی م بزرگ نیسرزم نیا اقتصاد و صنعت توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ران ی ا  مر یپل عیصنا  ی مل  انجمن  ر یدب  -  ییرضایعل  فرزانه
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 ران یا  مریپل عی صنا یمل انجمن رخانهیدب

 
 ران، ی ا   یمیپتروش  و   مریپ  پژوهشگاه پژوهش،   بلوار  کرج،  تهراناتوبان  15 لومتری:تهران، ک  ینشان

 36  واحد،  2  طبقه،  1رشد  مرکز  ساختمان

 1497713115: یکدپست

 021 -44787131                           021- 44787146    :      تلفکس

                             021-44182892                             021-44182896 

 3000191988 کوتاه  امیشماره پنل پ

 info@inpia.ir ی کی الکترون ینشان

      www.inpia.ir ت ی وب سا

   اپ  واتستلگرام/ 

 رخانهیدب
09101625202   :@inpia 

 inpia_bot@ ربات تلگرام

 t.me/inpia_ir کانال تلگرام

 https://www.instagram.com/inpia.ir نستاگرام یصفحه ا

 https://www.linkedin.com/in/inpia ن ینکد یصفحه ل

 https://www.twitter.com/inpiair تر یصفحه توئ

http://www.inpia.ir/
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