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صنعـت واژه ای مقـدس و صنعت گـران، پیـام آوران تـاش، سـازندگی و 
مامـور ایجـاد آبادانی، کار و امید به زندگی در جوامع بشـری هسـتند، که 
اگـر نباشـند به راسـتی جهـان چیزی کـم دارد! از ایـن رو مفتخریم که با 
صنعـت و شـما صنعتگـران که مخلوقات ویـژه و توانمند خداوند هسـتید 
و در مسـیر پر فراز و نشـیب کار و سـازندگی در کشـور، لحظه ای از تاش 

و ایثـار دسـت نمی کشـید همراه و همگام هسـتیم. 

بـا توجـه بـه پایان رسـیدن فعالیـت دو سـاله هیـأت مدیـره دوره چهارم 
انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایـران و در آسـتانه برگزاری مجمـع عمومی 
بـرای انتخـاب اعضای هیـأت مدیره و بازرسـان دوره پنجم، بر آن شـدیم 
تـا گزارشـی از عملکـرد ایـن دوره را در قالب کتابچه پیش رو، به سـمع و 

نظـر اعضـای محترم انجمن برسـانیم.

 هیـأت مدیـره دوره چهـارم انجمن ملی صنایع پلیمر ایـران، در چارچوب 
مسـئولیت ها و اختیـارات تعییـن شـده در اساسـنامه، تاش کرده اسـت 
تـا گام هـای درسـت و اسـتواری برداشـته و ایـن انجمـن را بـه عنـوان 
فراگیرتریـن و فعال تریـن تشـکل صنفـی در حـوزه صنعـت پاسـتیک و 

مقـدمـه



پلیمر کشـور، براسـاس اهداف تعیین شـده در اساسـنامه، مدیریت کند و 
بـه موقعیـت ممتاز و تثبیت شـده ای برسـاند. 

شـرایط حسـاس و تحـوالت مهـم اقتصـادی و سیاسـی و  بحـران فراگیـری 
ویـروس کرونـا در دنیا و جامعه ایران، انجمن ملی و هیـأت مدیره دوره چهارم 
را در موقعیت دشـواری از نظر تصمیم گیری و اجرای اقدامات گسـترده جهت 
رفـع موانـع ایجـاد شـده و انجـام فعالیت هـای صنفی خود قـرار داده اسـت. با 
وجـود ایـن، بـا بهره گیـری از خـرد جمعـی و پیـروی از خط و مشـی اعتدال، 
تـاش شـد تـا این شـرایط خللـی در عملکـرد انجمن ایجـاد نکنـد و انجمن 
مسـیر هم افزایـی را بـا تـاش فـراوان بپیمایـد. براین اسـاس، در ایـن گزارش 

خاصـه ای از فعالیت هـای انجـام شـده در دو سـال اخیر ارائه شـده اسـت. 

امیـد اسـت اقدامـات ایـن دوره هیـات مدیره انجمـن ملی صنایـع پلیمر 
ایـران، بعنـوان فراگیرتریـن تشـکل ملـی در این صنعت، توانسـته باشـد 
گامـی موثـر در ارتقـای جایـگاه صنعـت پاسـتیک و پلیمر ایـران و رفع 
موانـع پیـش روی بنگاه هـای تولیـدی برداشـته و موجبـات رشـد و رونق 

اقتصـادی در ایـن صنعـت را مهیا سـازد.
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اهداف هیات مدیره دوره چهارم
مأموریـت، چشـم انداز، ارزش هـا، اهـداف کان و اهـداف تاکتیکـی- عملکـردی انجمـن 
ملـی صنایـع پلیمر ایـران در جلسـات ابتدایی سـال 1399 هیات مدیره مورد بررسـی و 
در جلسـات بعـد، تصویـب شـد و در ابتـدای هرسـال مـورد بازبینی و تکمیل برای سـال 

مـورد نظر قـرار گرفت:

مأموریت:

انجمن ملی صنایـع پلیمر ایران یک 
سـازمان هـدف محـور اسـت که کل 
زنجیره تأمین صنایع پلیمـر ایران را 
در برمی گیـرد. مـا تـاش می کنیـم 
تـا از طریق برقـراری ارتبـاط مؤثر با 
همه ذی نفعـان، صنایع پلیمـر ایران 
را ارتقـا دهیـم و آن را در مقیـاس 

منطقـه ای رقابت پذیـر کنیم.

1
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چشم انداز:

 انجمـن ملـی صنایـع پلیمر ایران به تأثیرگذارترین تشـکل صنفـی در تصمیم گیری های کان 
ملـی حـوزه زنجیـره تأمیـن صنایـع پلیمـر تبدیـل خواهد شـد و بـه قـدرت قابـل توجهی در 
چانه زنـی بـا محافـل مهـم تصمیم گیـری و طرف هـای دولتی دسـت خواهد یافت. این تشـکل 
از طریـق شناسـایی و به اشـتراک گذاری بهتریـن منابع، اطاعات، سیسـتم ها و روش ها موجب 
دسـتیابی بنگاه هـای صنایـع پلیمر ایران به سـهم قابـل توجهـی از بازارهای منطقـه ای و نفوذ 
آن هـا در بازار هـای جهانـی خواهد شـد. جامعـه جهانی این انجمـن را به عنـوان نماینده اصلی 

صنایـع پلیمـر ایران جهت کسـب اطاعات و برقـراری تعامل خواهد شـناخت.

2

ارزش ها:

1 همـکاری: مشـارکت فعال همه اعضـا اهمیت ویژه ای بـرای ما دارد و تـاش می کنیم تا از 

طریـق گـردش نخبگان از حداکثر منابع موجود در راسـتای منافع همه جانبه بهره مند شـویم.

2 خودباوری: ما به توانمندی اعضای خود باور داریم و جهت ارتقای آن تاش می کنیم.

3 عدالـت: مـا بـا همه  اعضای خـود با نگاه برابـر رفتار می کنیـم  و منافع کلـی را بر منافع 

گروهی ارجـح می دانیم. 

4 صداقت: ما با ذی نفعان خود شفاف سخن می گوییم و چیزی را از آن ها پنهان نمی کنیم.

5 توسـعه پایدار: ما در بهره برداری از سیسـتم های اقتصادی، اجتماعی و زیسـت محیطی 

موجـود بـرای خود، جامعه و نسـل های آینده سـهم برابر قائل هسـتیم.

3
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اهداف سطح کالن:

1 افزایش قدرت چانه زنی انجمن در برابر محافل مهم تصمیم گیری و طرف های دولتی.

2 بهسازی تکنولوژیک و تقویت دانش، مهارت و سطح رقابت پذیری بنگاه ها.

3 بهبود سطح دربرگیری و مقبولیت انجمن در کل زنجیره تأمین صنایع پلیمر ایران.

4 بهبود عملکرد صنایع پلیمر در زمینه توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی.

4

اهداف تاکتیکی- عملکردی:
5

1
1 تأمین منافع اعضا در خصوص قیمت  خرید و سهولت دسترسی به مواد اّولیه مصرفی. 

2 تاش برای اثرگذاری بیشتر در محافل مهم تصمیم گیری نظیر کارگروه تنظیم بازار.

3 گسـترش دامنـه تأثیرگـذاری انجمـن و افزایـش قـدرت چانه زنـی در برابـر محافـل مهم 

تصمیم گیـری و تصمیم سـازی از طریـق به کارگیـری اثربخـش فرآینـد روابـط عمومـی.

4 تاش در جهت تأمین یک پایگاه فیزیکی دائمی به عنوان دفتر انجمن طی سال 1400.

5 تاش برای در اختیار گرفتن امتیاز برگزاری نمایشگاه ایران پاست.

هـدف
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2
1 برگزاری حداقل 3 سـمینار یا همایش حضوری یا مجازی تأثیرگذار،4 دوره آموزشـی حضوری 

یا مجازی و چاپ 2 کتاب در حوزه تکنولوژی های شـکل دهی پاسـتیک ها طی سـال 1400

2 برقراری ارتباط با حداقل 2 تشکل تأثیرگذار در سطح منطقه 

3 تسـهیل حضـور اعضـا در نمایشـگاه های منطقـه ای یـا مراکـز ثابـت بازاریابـی محصوالت 

.CIS پلیمـری در کشـورهای همسـایه، حـوزه خلیج فـارس و

هـدف

3
1 افزایـش تعـداد تشـکل های عضـو بـه میـزان 30 درصـد در پایـان سـال 1400 نسـبت بـه 

سـال. ابتدای 

2 افزایـش تعـداد بنگاه هـای اقتصـادی عضـو )دارای بیـش از صـد نفـر منابـع انسـانی(  بـه 

میـزان 10 درصـد در پایـان سـال 1400 نسـبت بـه ابتـدای سـال.

3 برگـزاری حداقـل 4 نشسـت مؤثـر حضوری یا مجـازی با اعضـای ادوار هیأت مدیـره انجمن، 

اعضـای هیـأت مدیره تشـکل های عضو و مدیران مؤثـر بنگاه های عضو انجمن طی سـال 1400.

4 ایجـاد تعـادل و تناسـب بیـن گروه هـای مختلف اعضا به شـکلی که تـا پایان سـال 1400 از 

میان هر یک از صنایع پلیمر و روش های ماشین سـازی بین 2 تا 5 شـرکت عضو انجمن باشـند.

5 تشـکیل یـک بانک اطاعاتی جامع از شـرکت های فعـال در صنایع پلیمر ایـران به همراه 

شـرح ظرفیت ها و توانمندی ها.

هـدف
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4
1 تـاش در جهـت تأثیرگـذاری در سیاسـت های کان مربـوط بـه بازیافـت محصـوالت 

پلیمـری در راسـتای تسـهیل عملکـرد بنگاه هـای فعـال ماننـد معافیت هـای مالیاتـی.

2 تسـهیل شـرایط تأمین مواد اّولیه شـرکت های فعـال در حوزه بازیافـت محصوالت پلیمری 

بـا حداقل قیمت هـای ممکن.

3 افزایش آگاهی  اعضا در خصوص مفاهیم مربوط به توسعه پایدار 

4 ترغیـب و تشـویق اعضـای انجمـن بـه انجـام مسـوؤلیت های اجتماعـی بنگاه هـا در قبال 

معضـات فعلـی جامعه ماننـد ویروس کوویـد- 19.

5 برگزاری حداقل یک کمپین در جهت توسعه پایدار و فعالیت های اعضا

هـدف

جایگاه انجمن در بخش دولتی
الف

 وزارت صنعـت، معـدن و تجارت جمهوری اسـامی ایران )دفتر تخصصی صنایع شـیمیایی 
و پلیمری و سـازمان توسـعه تجارت ایران( در رابطه با اسـتعام های واردات مصنوعات صنعت 
پاسـتیک و اسـتفاده از معافیت هـای گمرکی، تغییر تعرفـه ای، برنامه ریزی هـای کوتاه مدت و 
بلنـد مـدت، نظارت بـر تامین مواد اولیه، فضای کسـب و کار و... همواره نظـرات انجمن را جویا 

شـده و انجمـن در تصمیمات آن نقش مشـورتی موثـری را ایفا می کند.

 وزارت نفـت جمهـوری اسـامی ایـران )شـرکت ملـی پتروشـیمی و دفتر صنایـع تکمیلی 
پتروشـیمی( در رابطه با تهیه مواد اولیه از نظر کمیت و کیفیت، زمان و نحوه عرضه گریدهای 
مختلـف مـواد اولیـه پتروشـیمی، چگونگی حل و فصـل اختافات فـی مابین پتروشـیمی ها و 
تولیدکنندگان، برگزاری نمایشـگاه ایران پاسـت و... نقش مشـورتی انجمن ملی را جویا شـده 

و در بسـیاری مـوارد ترتیب اثر داده اسـت. 
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 وزارت اقتصـاد و دارایـی جمهوری اسـامی ایران  و گمرک در رابطـه با اصاح ارزش های 
گمرکـی، نـرخ تعرفه هـای گمرکی، مالیات بـر ارزش افـزوده، تصمیمات عرضه مـواد اولیه در 

بـورس کاال و... نظـرات انجمن را در تصمیمـات لحاظ می کند.  

 کمیتـه تخصصـی محصوالت پتروشـیمی کارگروه تنظیـم بازار و کمیتـه راهبری مدیریت 
تقاضـای محصـوالت پتروشـیمی در وزارت صنعـت، معدن و تجـارت، همـواره نماینده انجمن 

بـه عنـوان نماینـده اتـاق بازرگانی ایران با داشـتن حـق رای حضور موثـر دارد.

 سـازمان ملی اسـتاندارد جهت تدوین اسـتانداردهای مربوط به صنعت پاسـتیک همواره 
نظـرات انجمـن را جویـا شـده و نماینـدگان ایـن تشـکل در جلسـات تدوین حضور مسـتمر 
داشـته و صاحـب نظـر بـوده انـد. همچنیـن نماینـده انجمن ملـی در سـازمان اسـتاندارد به 

عنـوان رابـط انجمن هـای پلیمـر و پاسـتیک با سـازمان ملی اسـتاندارد، می باشـد.

 سـتاد ویـژه توسـعه فنـاوری نانـو معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری  و صندوق 
نـوآوری و شـکوفایی درخصـوص ایجـاد تعامـات قوی تـر بیـن شـرکت های دانـش بنیـان بـا 
شـرکت های صنعتـی و تجاری سـازی ایده های نو در راسـتای گسـترش ارتبـاط دانش و صنعت 
انجمـن ملـی را بـه عنـوان مرجـع صنعت پاسـتیک و پلیمر کشـور شـناخته و دراین خصوص 

همکاری هایـی را آغـاز نموده اسـت. 

 ارتباط موثر با دانشـکده های پلیمری دانشـگاه های بنام در سـطح کشـور از جمله دانشـگاه 
صنعتـی امیرکبیـر، پژوهشـگاه پلیمـر و پتروشـیمی ایـران، دانشـگاه علـم و صنعت ایـران و... 
یکـی از اقدامـات هیـات مدیـره دوره چهارم انجمن ملـی در جهت برقـراری تعامات صنعت و 

دانشـگاه و اسـتفاده از پتانسـیل های بخـش علمی در صنعت پلیمر کشـور می باشـد.
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جایگاه انجمن در بخش خصوصی
ب

انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایران به منظور سـاماندهی کلیـه امور مربـوط به صنعت پلیمـر و ایجاد 
هماهنگی، وحدت رویه و انسـجام در بین فعالین عرصه مذکور و افزایش سـطح قدرت چانه زنی این 
صنـف در بازارهـای داخلـی و خارجـی و در مواجهـه با سـازمان ها و ارگان های مرتبط و ارتقاء سـطح 
کیفـی محصـوالت تولیـدی و خدمـات صنفی و افزایـش تـوان رقابت پذیری با هـدف مدیریت مدنی 
و صنفـی در امـر تولیـد و جلوگیـری از افزایـش کاذب قیمت ها و حفـظ توازن و نظـم و فراهم کردن 
امکانات بهره برداری بیشـتر از سـرمایه گذاری برای این صنعت و همچنین اسـتفاده و انتقال تجربیات 
علمـی و ملـی دسـت انـدرکاران و روزآمـد نمـودن آن برای نیل به اهـداف قانونی و حمایـت از بهبود 
فضای کسـب وکار و پاسـخ گویی به مشـکات و نارسـایی ها در چارچوب قوانین وضع شـده کشـور 

و دفـاع از منافـع مشـروع اعضا، بـا هدف تعالی صنعت پلیمر ایران در کاس جهانی تشـکیل شـد.

 این انجمن با دارا بودن 5 کمیسـیون فعال در حوزه های مختلف و تخصصی )کمیسـیون های 
صـادرات، فنـی، آمـوزش، بازرگانـی و تشـکل ها(  بـا برگـزاری جلسـات منظـم، سـمینارها و 

همایش هـای مختلـف، بـه عنوان 
بـازوان نیرومنـد انجمـن، فعالیت 
می کنـد. شـایان ذکـر اسـت کـه 
انجمـن ملی با عضویت 19 انجمن 
تخصصی مرتبـط با صنعت پلیمر، 
به عنـوان چتر حمایتی بـرای این 

صنعت شـناخته می شـود. 

گزیـده  ارائـه  بـه  بخـش  ایـن  در 
مهمتریـن فعالیت هـای انجمـن در 
دوره چهـارم هیات مدیـره پرداخته 

شـده اسـت.
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اهم فعالیت های انجام شده دوره چهارم هیات مدیره
1 حضور نماینده انجمن در کمیته تخصصی محصوالت پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار

2 حضور اعضای هیات مدیره انجمن در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

3 جلوگیـری از واردات کاالهـای تولیـد داخـل در شـرایط بحران ارزی با همکاری گسـترده 

بـا وزارت صمت

4 جلوگیری از رانت مواد اولیه و کنترل بازار 

5 تاش برای خرید اعتباری محصوالت پتروشیمی

6 ایجاد واحد پژوهش و رصد بازار انجمن

7 همکاری با مرکز پژوهش های مجلس 

8 تصویب معامات گواهی سپرده کاالیی در کمیته تخصصی

9 اقدامات گسترده جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا در کشور

10 تاش جهت اصاح آئین نامه عوارض بر پسماند صنایع آالینده

11 همکاری جهت تدوین الیحه دائمی کاهش مصرف کیسه های پاستیک

12 بررسی و انتشار آمارهای روزانه، هفتگی، ماهانه و فصلی در تمامی شبکه های ارتباطی انجمن

13 حضور در جلسات سازمانی مختلف

 برگزاری جلسات مختلف با معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 شرکت در جلسات مختلف برگزار شده در اتاق بازرگانی ایران 

 شرکت در جلسات مختلف برگزار شده در اتاق بازرگانی تهران 



انجمن ملی صنایع پلیمر ایران 14

گزارش عملکرد
دوره چهارم هیات مدیره / خرداد 1401

 جلسات مختلف با سازمان توسعه تجارت ایران

 جلسات با اداره امور مالیاتی

 جلسات با سازمان های نظارتی

 جلسات با مرکز پژوهش های مجلس

 برگزاری جلسات مستمر با پتروشیمی های کشور

 جلسات با پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و مرکز رشد فناوری پلیمر

 برگزاری نشست تخصصی به منظور ایجاد اتاق فکر مشترک صنایع تکمیلی 

 جلسات با سازمان بورس کاال 

 جلسات با شرکت بازرگانی پتروشیمی  )PCC( به منظور استفاده از ظرفیت های معاماتی 

 جلسـه با مدیران ارشـد انجمن پاسـتیک ترکیه )Pagev( در جهت افزایش همکاری های 
مابین فی 

14 انجام مطالعات پژوهشی

15 تشکیل کارگروه های تخصصی پلیمری در کمیسیون های اتاق

16 انعقاد تفاهم نامه های همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی

17 برگزاری دوره های آموزشی
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18 برگزاری همایش های سالیانه مورد نیاز صنعت 

 سـومین و چهارمیـن دوره همایـش ملـی نوآوری در صنعت پاسـتیک به همـراه انتخاب 
و اهـدای جوایـز به شـرکت های نـوآور در صنعت

 دومین و سومین دوره همایش ملی اقتصاد صنعت پاستیک

 اولیـن و دومیـن دوره همایـش بیـن المللـی توسـعه صـادرات در صنایع پلیمر بـه همراه 
انتخـاب و اهـدای جوایـز بـه صادرکنندگان پویـای صنعت

19 ارتقای مداوم بخش رسانه ای و تولید محتوای خبری شبکه های مجازی

20 جابجایی دفتر انجمن

21 جلسات هیات مدیره

22 عملکرد کمیسیون های تخصصی انجمن )تشکل ها، آموزش، صادرات، فنی، بازرگانی(

23 حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی

 حضـور در نمایشـگاه بین المللی پاسـت اوراسـیا 2022 در کشـور ترکیـه و معرفی اعضا 
در ایـن همایش

 حضـور در نمایشـگاه بین المللـی ایـران پاسـت پانزدهـم در قالـب پاویـون بـه همـراه 
تشـکل هـای عضو
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شرح فعالیت های انجام شده 

حضور نماینده انجمن 
در کمیته تخصصی محصوالت پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار

در دوره چهـارم هیـات مدیره آقای دکتر سـعید ترکمان به عنوان نماینده اتـاق بازرگانی ایران جهت 
شـرکت در کارگـروه مذکـور معرفی شـدند. با حضور نماینده این تشـکل در جلسـات ایـن کارگروه 
و ارائه گزارشـات کارشناسـی مسـتمر، تصمیمات مناسـبي در زمینه عرضه محصوالت پتروشـیمی 
در بـورس كاال، رعایـت کـف عرضه هـای تعییـن شـده، رفع مشـکات ناشـی از تغییر سـهمیه های 
خریـد از بـورس، قیمت گـذاری و موضوع نـرخ دالر مبنای پایه قیمت محصوالت 
پتروشـیمی، افزایـش عرضه های پتروشـیمی در بـورس کاال، تصویـب معامات 
گواهـی سـپرده کاالیی و... اخذ شـد که تاثیر قابل توجهـی در کاهش التهاب بازار 
داشـته اسـت.  رشـد 10 درصدی حجم داد و سـتد پلیمرها در بورس کاال و رقم 
اشـتغال زایی 950 هـزار نفـری در ایـن صنعت در سـال 1400 در کنـار افزایش 
ظرفیت تولید برای بسـیاری از واحدهای فعال در حوزه صنایع تکمیلی از جمله 
موفقیت هایـی اسـت که با تعامل سـازنده و همکاری تیمـی در کمیته تخصصی 
پتروشـیمی به دسـت آمـد. انجمن ملـی صنایع پلیمر ایـران به عنـوان نماینده 
اتـاق بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی ایران در کمیته تخصصی محصوالت 
پتروشـیمی کارگـروه تنظیـم بـازار در این جلسـات دسـتاوردهای حائز اهمیت 
دیگـری نیز داشـته که مهمترین آن اخـذ حق رأی واحـد )و منحصر به نماینده 

اتـاق بازرگانـی ( بـه جای رأی مشـترک با اتاق تعاون اسـت. 

 در گذشـته حـق رأی اتـاق بازرگانـی در کمیتـه مذکور بـه همراه حـق رأی اتاق 
تعاون تو أمان محاسـبه می شـد و به عبـارت دقیق تر نیمی از یـک رأی از مجموع 
7 رأی بـه انجمـن ملی صنایع پلیمر ایران تعلق می گرفـت. با توجه به رایزنی های 
بسـیار بـا سـایر اعضاء کمیتـه و اقناع آنـان؛ در رأی  گیـری به عمل آمده در آخرین جلسـه مـورخ 22 
آذرمـاه سـال 99 بـه منظـور تکمیل دسـتورالعمل تنظیم بـازار پتروشـیمی؛ این میزان حـق رأی به 
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یـک رأی کامـل بـدل گشـت و از این پس اتـاق بازرگانی در کمیته تخصصی محصوالت پتروشـیمی 
کارگروه تنظیم از حق رأی کامل و یکسـان با سـایر اعضاء برخوردار شـده اسـت. این اتفاق در نتیجه 
پیگیری هـای بسـیار و البتـه حمایت های اتـاق از نمایندگان خود به دسـت آمده اسـت. این تغییر در 
دسـتورالعمل بـه معنـی آن اسـت که تـا زمانی که ایـن بازار بـا این دسـتورالعمل مورد بررسـی قرار 
می گیـرد، این شـیوه تصمیم سـازی قابل اجراسـت. نکته مهم آن کـه اعضاء این کمیته جمعـا 8 رأی 
محسـوب می شـدند که در صورت تسـاوی آراء، نظر دفتر توسـعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع 
پتروشـیمی فصـل الخطـاب بـود اما بـا پیگیری های اخیر بـا توجه به تقلیـل حـق رأی وزارت صمت 
، تعـداد اعضـاء بـه 7 نفـر رسـیده بنابراین فصل الخطـاب بودن نظـر وزارت نفت نیز به حاشـیه رانده 
شـد تـا جایـی کـه می توان بـه وضوح گفـت حـق رأی نماینـده اتـاق بازرگانـی در کمیته تخصصی 

پتروشـیمی، بـا حـق رأی نماینده وزارت نفـت یا بـورس کاال برابری می کند.

حضور اعضای هیات مدیره انجمن 
در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی ایران به  عنوان بزرگترین  نهاد نمایندگی بخش خصوصی، 
همـواره حامی تشـکل های صنعتـی بوده و همـواره نقش بسـزایی در تصمیم گیری هـای این صنف 
داشـته اسـت. هیئـت نماینـدگان اتـاق ایران پس از شـورای عالـی نظـارت، دومین رکن اتـاق ایران 
اسـت و اعضـای آن براسـاس بنـد ۱ مـاده ۳ آییـن نامـه ی تشـکیل و نحـوه فعالیـت هیئت هـای 
نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرسـتان، از نمایندگان منتخب اتاق های شهرسـتان و اتحادیه ها 
و سـندیکاهای وابسـته به اتاق ایران تشـکیل می شـوند. حضور اعضای محترم هیات مدیره انجمن 
ملـی و انجمن هـای عضـو بـه عنـوان 
هیـات نمایندگان اتاق سـبب پررنگ تر 
شـدن نقش ایـن تشـکل در تصمیمات 

اتاق و بخش خصوصی، شـده اسـت.   
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جلوگیری از واردات کاالهای تولید داخل 
در شرایط بحران ارزی با همکاری گسترده با وزارت صمت

در دو سـال اخیـر باتوجـه بـه کمبـود ارز در کشـور، پیـرو تصمیم هـای وزارت صمـت مبنـی بـر 
جلوگیـری از واردات کاالهایـی کـه در کشـور تولیـد داخـل دارنـد، بـا اعـام دولـت، واردات کاال 
بـا تائیدیـه وزارت صنعـت در سـامانه تجـارت مبنی بر عدم سـاخت داخـل محصـوالت وارداتی، 
امکان پذیـر می شـد. در شـرایط بحـران ارزی، وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـه بررسـی توان 
و ظرفیـت تولیـد داخلـی محصـوالت در حوزه هـای مختلف که ثبت سفارشـات آنها انجام شـده 
بـود، اقـدام نمـود. در این راسـتا انجمن ملی صنایع پلیمر ایـران به عنوان مرجع ذیصـاح وزارت 
صمـت کـه همـواره همکاری گسـترده ای بـا دفتر صنایع غیـر فلزی آن وزارتخانه داشـته اسـت، 
ورود نمـوده و بـا بررسـی تخصصـی بیـش از 342 پرونـده واردات، صـدور گواهـی عـدم سـاخت 

محصـوالت مذکـور را انجـام و نتیجـه را به مقامـات مذکور اعـام نمود. 
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جلوگیری از رانت مواد اولیه و کنترل بازار 

   تالش حداکثری برای جلوگیری از رانت قیمتی در توزیع مواد اولیه 

انجمـن ملـی همـواره با سـرلوحه قـراردادن شـفافیت و عملکرد رسـمی واحدهای تولیـدی به کمک 
موضع گیری های شفاف و حمایت تمام قد از نظام مالیاتی و عملکرد قانونی در معامات و فرآیندهای 
تجاری و تولیدی علیرغم سـختی های این راه در بخش خصوصی سـنتی کشـور، ایسـتادگی نموده و 
بـا موضع گیری هـای درسـت از ایجـاد رانت جلوگیری کرده اسـت. همیـن امر موجب شـده که امروز 

انجمـن ملـی جایگاه ویژه ای در سـازمان ها و به ویژه نهادهای دولتی نظارتی داشـته باشـد.
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تشکیل کمیته  PVC به منظور گرید بندی پی وی سی

 بـا توجـه بـه التهاب هـای ایجاد شـده در وضعیت معامـات  PVC و رقابت هـای نامتعارف این 
مـاده در بـورس کاال، کمیسـیون بازرگانـی انجمـن ملـی بنـا بر پیشـنهاد انجمن ملـی صنایع 
پلیمـر ایـران بـه نمایندگـی از اتاق بازرگانـی، صنایع، معـادن و کشـاورزی در کمیته تخصصی 
محصوالت پتروشـیمی کارگروه تنظیم بازار، راسـتی آزمایی سـهمیه های خرید PVC براساس 
اظهارنظرهای کارشناسـی تشـکل های مربوطه را پذیرفت و در ابتدا اقدام به تشکیل کارگروهی 
متشـکل از اعضـای خـود و ذ ینفعـان این بـازار کرد تا درجهـت حل این معضـل برآید. حمایت 
مثال زدنـی تشـکل ها از انجمـن ملـی صنایع پلیمـری در راسـتی آزمایـی اطاعـات خریداران 
راهگشـای فضای شـفاف جدیدی شـده اسـت کـه اولین خروجـی آن کاهش التهـاب خرید در 

بـازار ایـن مـاده اولیه بسـیار مهم در صنعت پلیمر اسـت.
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 بـا توجـه بـه التهاب هـای ایجاد شـده در وضعیت معامـات  PVC و رقابت هـای نامتعارف این 
مـاده در بـورس کاال، کمیسـیون بازرگانـی انجمـن ملـی بنـا بر پیشـنهاد انجمن ملـی صنایع 
پلیمـر ایـران بـه نمایندگـی از اتاق بازرگانـی، صنایع، معـادن و کشـاورزی در کمیته تخصصی 
محصوالت پتروشـیمی کارگروه تنظیم بازار، راسـتی آزمایی سـهمیه های خرید PVC براساس 
اظهارنظرهای کارشناسـی تشـکل های مربوطه را پذیرفت و در ابتدا اقدام به تشکیل کارگروهی 
متشـکل از اعضـای خـود و ذ ینفعـان این بـازار کرد تا درجهـت حل این معضـل برآید. حمایت 
مثال زدنـی تشـکل ها از انجمـن ملـی صنایع پلیمـری در راسـتی آزمایـی اطاعـات خریداران 
راهگشـای فضای شـفاف جدیدی شـده اسـت کـه اولین خروجـی آن کاهش التهـاب خرید در 

بـازار ایـن مـاده اولیه بسـیار مهم در صنعت پلیمر اسـت.

یکـی از مشـکات اصلی در این حوزه مشـخص نبودن گریدهای مناسـب بـرای هر تولیدکننده 
بـوده و اکثـر تولیدکننـدگان در حـوزه پـی وی سـی به سـراغ گریـد عمومی رفتـه و همین امر 
باعـث رقابت بیشـتر در یک گرید خاص شـده اسـت و همچنین باعـث کاهش کیفیت محصول 
نهایـی نیـز گردیده اسـت. پس در مرحلـه اول با کمک متخصصـان و تولیدکننـدگان این حوزه 
مناسـب ترین گرید از نظر فنی برای هر صنعت به صورت کاما تخصصی بررسـی شـده اسـت.

 در مرحلـه بعـد بایـد میـزان نیاز و تقاضـای واقعی در هر گرید مورد بررسـی قـرار می گرفت 
کـه بـرای ایـن کار نیـاز بـه اطاعـات خریـداران و سـهمیه های آن هـا بـود. انجمـن ملـی با 
دعـوت از تشـکل های تخصصـی و برگـزاری جلسـاتی بـا نماینـدگان ایـن انجمن ها اقـدام به 

تقسـیم بندی ایـن خریـداران بـه شـرح زیر کرده اسـت:

 در ابتـدا اطاعـات خریـداران و سـهمیه های بهین یـاب آن هـا از وزارت صمت اخذ شـده و این 
اطاعـات باهـم مورد بررسـی قرار گرفت.519  سـهمیه بهین یاب تعریف شـده اسـت که 476 
واحـد صنعتی و 43 واحد صنفی را شـامل می شـود از بین 519 سـهمیه بهین یـاب تعداد 364 
واحـد در لیسـت خریداران وجود داشـتند و مابقـی از تعاونی ها خرید خود را انجـام داده بودند.  

جهـت پایـش اطاعـات در ایـن مرحلـه شـروع بـه تخصیـص تولیدکنندگان براسـاس رشـته 
 ،PVC  فعالیـت بـه تشـکل های ذینفـع کردیـم و در این تقسـیم بندی از حـدود400 خریـدار
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300 خریـدار بـه 5 انجمـن تخصیـص داده شـد و تعـداد 100 خریـدار قابل تخصیـص نبوده 
و توسـط انجمـن ملـی پایـش اطاعـات و تخصیـص گریـد مناسـب آنهـا بـا کمک مشـاوران 
انجمـن انجـام خواهـد شـد. همچنیـن برای هرچه شـفاف تر شـدن موضـوع اطاعـات مربوط 
بـه 4 اسـتان اصفهان-البرز-قم-کرمان-سـمنان جـدا شـده و در اختیار  انجمن هـای  فعال در 

ایـن اسـتان ها قـرار گرفت. 

پـروژه گریدبنـدی و تخصیـص گرید مناسـب به هر فعالیـت PVC با تاش هـای انجمن ملی 
و تشـکل های تخصصـی بـرای تمـام رشـته فعالیت هایی کـه مصرف کننده PVC هسـتند به 
صورت کاما کارشناسـی انجام شـده اسـت اما در مرحله اجرا در سیسـتم بهین با مشـکاتی 

رو بـه رو شـد که به شـرح زیر می باشـد:

1 20 درصد این رشـته فعالیت ها با کد آیسـیک 8 رقمی در سـامانه بهین یاب ثبت شـده اند 

کـه بـه صورت کاما کلی اسـت کـه حتی نمی توان مصـرف PVC برای آن هـا در نظر گرفت.

به عنوان مثال: فیلم پاستیکی یا صفحه و ورق پاستیکی و ...

که این یک عنوان کلی است که می تواند تولید با هر پلیمری را شامل شود.

2 تعـدادی از ایـن رشـته فعالیت هـا کـه بـه آن ها سـهمیه PVC تعلـق گرفتـه موضوعیتی 

بـرای مصـرف PVC ندارند.

به عنوان مثال : صفحه و ورق چرم مصنوعی از پلی اورتان یا چسب پلی استر

3 بـا توجـه به عـدم تولید یا کمبود تولید بعضی از گریدها ماننـد: S57 و S70 باید گرید جایگزین 

برای آن رشـته فعالیت درنظر گرفت که این امر در اجرا سیسـتمی بسـیار دشـوار خواهد بود.

پـس از برگـزاری سـه جلسـه بـا حضـور نماینـدگان انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایـران و 
تشـکل های تخصصـی دفتـر صنایـع غیر فلـزی وزارت صنعت و معـدن 70 درصـد خریداران 
بـه طـور دقیـق بـا اشـاره بـه گریـد اول و گریـد جایگزیـن گریدبنـدی انجـام گرفته اسـت. 
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20 درصـد از باقـی خریـداران کـه رشـته فعالیـت آن ها کلی بـوده منوط به بررسـی مجدد با 
توجه بـه آمار تولید شـدند.

10 درصـد از خریـداران اصا موضوعیتی برای خرید PVC نداشـته و یا به صورت مسـتقیم مصرف 
کننـده پـودر PVC نبودند که بنابر نظر وزارت صمت سـهمیه آن ها بـه حالت تعلیق دربیاید.

همچنین در بیسـت و سـومین جلسـه راهبری مدیریت تقاضا محصوالت پتروشـیمی با حضور 
 PVC معـاون وزیـر صنایـع وزارت صمـت طـی گـزارش ارائـه شـده در خصـوص گریدبنـدی
مشـخص شـد عـدم عرضه هفتگی بـا توجه به کمبـود ظرفیت تولیـد در همه گریدها توسـط 
پتروشـیمی ها، اعمـال گریدبنـدی را برای همـه تولیدکننـدگان امکان پذیر نبـوده و  خریداران 
EPVC و گرید پزشـکی یا همان گرید S60 )که از قبل لیسـت مصرف کنندگان توسـط وزارت 
بهداشـت ارائـه شـده بـود( گریدبندی بـرای آنها اعمال شـده و ثبت گرید می شـوند. همچنین 
پتروشـیمی ها موظـف شـدند نسـبت بـه عرضـه هفتگی سـایر گریدهـا اقـدام کـرده و پس از 
عرضـه هفتگـی سـایر گرید ها نیـز اعمال می شـود. با توجه به اجـرای EPVC بـرای خریداران 
مربوطـه درصـد رقابت هـای 80 درصـدی PVC که دامـن خریـداران EPVC را نیز می گرفت 

در هفته هـای اخیـر بـه زیـر 5 درصـد و حتـی در هفته هایی به صفر رسـیده اسـت.

 امـروز رقابـت برای خرید کاهـش یافته و جریان قیمت ها در بازار آزاد بدون توجه به نوسـان بهای 
ارز، وارد یـک فـاز نزولـی شـده اسـت. به طوری کـه در زمـان شـروع این پـروژه معامـات PVC تا 
80 درصـد رقابـت ابطـال گشـته و در هفته های  بعـد رقابت های این مـاده به کمتـر از 10 درصد 
رسـیده اسـت. همچنین تمامی خریـدارن EPVC نیز تفکیک شـده و فقـط تولیدکنندگان چرم 
مصنوعـی و سـایر رشـته های مرتبـط مجاز بـه خرید این ماده می باشـند کـه با این رویکـرد، این 
تولیدکننـدگان بـدون رقابت مـاده اولیه مورد نظر خود را خریداری کردند. در این راسـتا جلسـات 
متعـددی بـا محوریـت بازرگانـی و همراهـی کمیسـیون فنی صـورت پذیرفـت که نتیجـه از دید 
مصرف کننـدگان بسـیار مـورد پذیـرش قـرار گرفـت و خریـداران در بازار نسـبتا آرامـی می توانند 
خریـد خـود را انجام دهند. همچنین پیشـنهادات اصولی و علمی در حین پـروژه به وزارت صمت 

جهـت بازبینی سـهمیه ها انجمـن می گردد. 
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اجـرای پـروژه گریدبنـدی PVC بـرای اولین بـار در تاریخ معامات این محصول در کشـور با 
همـکاری وزارت صمـت انجام و نتایج مطلوبی به شـرح زیر داشـت:

 کاهش التهاب خرید در بازار این ماده اولیه بسیار مهم در صنعت پلیمر 

  کاهـش رقابـت بـرای خریـد و ورود بـه فـاز نزولـی جریـان قیمت هـا در بـازار آزاد بدون 
توجـه به نوسـان بهـای ارز 

 مدیریـت بـازار PVC توسـط مصاحبه های مطبوعاتـی و فعالیت های رسـانه ای، حضور در 
نشسـت های تخصصـی، مشـورت با بسـیاری از فعاالن این حـوزه، بررسـی تاریخچه معامات 
در سـال های گذشـته و توجـه بـه تجربیـات جهانـی، رایزنـی بـا شـرکت های پتروشـیمی و 
تشـکیل جلسـات متعـدد بـا پتروشـیمی های تولیدکننـده و بـورس کاال در کنـار رهگیـری 

رخدادهـای پیـدا و پنهان در ایـن بازار

بـا توجـه بـه نتیجه خوب ایـن پروژه در کاهـش التهاب بازار ایـن ماده پر مصرف، شـاهد مثال زدن 
ایـن پـروژه و عملکـرد انجمـن ملی برای سـایر کاالهای ملتهـب از جمله پلی پروپیلن هـا و یا حتی 
در سـایر صنایع مشـابه از جمله فوالد بودیم که منجر به انجام پروژه گریدبندی پلی پروپیلن شـد.
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انجام پروژه گریدبندی پلی پروپیلن

پـس از موفقیت هـای حاصـل از گریدبنـدی pvc و همـکاری مشـترک بـا وزارت صمـت و با 
عنایـت بـه بنـد 9 صورتجلسـه 27 کمیتـه راهبری مدیریـت تقاضای محصوالت پتروشـیمی 
مقـرر گردیـد انجمـن ملـی صنایع پلیمـر ایران بـا دریافت اطاعـات گریدهای مصرفـی اقرار 
شـده توسـط شـرکت های تولیدکننده محصوالت پلیمری اقدام به پایش آن نماید و راسـتی 
آزمایـی ایـن اطاعـات را بـا اولویـت مـواد ملتهـب انجـام دهـد. در ایـن راسـتا انجمـن ملی 
صنایـع پلیمـر ایـران این پـروژه پژوهشـی را از ماده ملتهـب پلی پروپیلن آغاز کـرد. این مهم 
بـه صـورت مشـترک در کمیسـیون بازرگانـی و کمیسـیون فنی در حال پیشـروی می باشـد. 
در ابتـدای امـر اقـدام بـه تشـکیل کمیته پلی پروپیلن شـد که اعضـای این کمیتـه را بزرگان 
صنایـع ذینفـع و همچنیـن انجمن هـای عضـو و غیر عضـو مصرف کننده ماده مذبور تشـکیل 
می دهنـد. از جملـه انجمـن ظـروف، انجمـن صنایع نسـاجی، انجمـن همگن تهران. در سـه 
جلسـه ابتدایـی این کمیتـه با همفکری اعضا و نظـرات به این نتیجه رسـیدیم که گروه بندی 
را براسـاس فرآینـد تولیـد انجـام داده و بـا توجـه به تنـوع و نوآوری هـای تولیدی کـه وجود 
دارد بـه 15 گـروه تقسـیم بندی شـد. امـا مهم تریـن مسـئله در ایـن پـروژه نبـود اطاعـات 
و دیتاهـای مناسـب بـوده کـه خطـا را افزایـش مـی داد. لـذا در جلسـه 28 کمیتـه تقاضـای 
محصـوالت پتروشـیمی موضـوع مطـرح شـده و اطاعـات بیشـتری در اختیـار انجمـن قرار 
گرفـت. همچنیـن در این جلسـه نماینده انجمن به موضـوع نام گذاری اشـتباه پلی پروپیلن ها 
و تقسـیم بندی آن ها به شـیمیایی و نسـاجی اشـاره کرد که این مدل تقسـیم بندی در هیچ 
کجـای دنیـا رواج نداشـته و مورد تایید نیسـت. با توجه به اطاعات دریافتـی از وزارت صمت 
انجمـن بـه جمع بنـدی تقسـیم پلی پروپیلـن رسـید کـه گـزارش آن در جلسـه 30 کمیتـه 
تقاضای محصوالت پتروشـیمی ارائه شـد و مطابق با بند 3 صورتجلسـه جلسـه مذکور مقرر 
شـد تقسـیم بندی گریدهـا در گروه هـای اصلـی انجـام و نتیجه بـه وزارت صمت اعام شـود. 
در ایـن راسـتا مجـددا جلسـه دیگری در کمیتـه پلی پروپیلن برگزار شـد کـه در نتیجه آن 6 
گـروه مجـزا برای فرآیندهای مشـابه پلی پروپیلن ها تقسـیم بندی پیشـنهاد شـده و همچنان 

انجمـن ملـی صنایع پلیمـر ایـران پیگیر اجرایی شـدن این تقسـیم بندی می باشـد.
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عرضه متعادل استایرن مونومر

تـاش بـرای عرضـه منظم مسـتمر و مطمئن اسـتایرن مونومـر به عنـوان مهمترین مـاده اولیه 
صنایـع پلی اسـتایرنی همچنیـن از مـواد اولیـه اصلـی و بـا اهمیـت در صنایـع رنـگ و رزیـن از 
تاش هـای جـدی اعضـای هیئـت مدیـره و نماینـدگان انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایـران در 
کمیتـه تخصصی پتروشـیمی کارگروه تنظیم بـازار بود. برگزاری چندین جلسـه منظم با حضور 
انجمن هـا ذینفـع یکـی از اقداماتـی بـود کـه در خصوص موضـوع مذکور انجام شـد. هـم اکنون 
مدتهاسـت که شـاهد آرامش نسـبی این بازار هسـتیم اگرچه همین آرامش ملتزم به تنش های 
پیـدا و پنهـان بسـیاری بود که بعضا مورد توجه بسـیاری قـرار نگرفت. اینکه یکـی از نگرانی های 
مهم صنایع مصرف کننده اسـتایرن مونومر تا حدودی مرتفع شـده اگرچه به سـادگی به دسـت 
نیامـده اسـت. شـواهد نشـان می دهد که این تنـش و التهاب بـه دلیل ثبات نسـبی حجم تولید 
در کنـار افزایـش محسـوس تقاضا در ماه های آینده سـر باز کرده، بنابراین به بررسـی های بسـیار 
بیشـتری نیـاز دارد. ایـن بـرآورد را باید جدی گرفت کـه التهاب بازار باز خواهد گشـت بنابراین از 

هـم اکنـون باید به فکـر اصاح امـور بود

DOP ارائه فرمول واحد برای قیمت گذاری

در خصـوص DOP جلسـات متعـددی بـا حضـور ارکان مختلف بـازار از حوزه تولیـد تا مصرف 
را شـاهد بودیـم تـا جایـی که در نهایـت قیمت گـذاری به جای بخـش دولتـی در اختیار بخش 
خصوصـی قـرار گرفـت. در تعاملـی واقعی، اثرگذار و جریان سـاز شـاهد بودیـم بخش خصوصی 
بـدون دخالـت بخـش دولتی بلکه ذیـل حمایت و نظارت آنهـا اقدام به قیمت گـذاری کرد و یک 
فرمـول کـه منافع متعادل صنوف مختلف را در برداشـته باشـد به دسـت آمد. ایـن الگو می تواند 

برای سـایر صنایع نیز کارایی برجسـته ای 
داشـته باشـد تا جایـی که می تـوان گفت 
بخـش خصوصـی به ایـن نتیجه رسـیده 
کـه امـور مربـوط بـه خـود را در تعامـل 
بـا ارکان داخلـی و تشـکل ها بـه نتیجـه 
برسـاند تـا به بخـش دولتی حواله شـود.
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تالش در جهت افزایش کف عرضه 
و عرضه تلفیقی پتروشیمی ها در بورس کاال

در سـال های اخیـر یکـی از دغدغه هـای اصلـی تولیدکننـدگان صنایـع پلیمر کشـور موضوع 
تامیـن مـواد اولیـه صنعـت می باشـد. در حـال حاضر میـزان عرضـه محصوالت پتروشـیمی 
در بـورس کاال پاسـخگوی نیـاز صنعـت نبـوده و شـاهد رقابت هـای ناسـالم در بـورس کاال 
هسـتیم. از ایـن رو انجمـن ملـی پلیمـر ایـران بـه عنـوان نماینـده اتـاق بازرگانـی در کمیته 
تخصصـی پتروشـیمی همـواره در جلسـات کمیتـه و سـایر جلسـاتی کـه جهـت مشـورت 
فراخوانـده می شـد موضـوع افزایـش کـف عرضه ها و عرضـه تلفیقـی پتروشـیمی ها را عنوان 
کـرده تـا از رقابت های ناشـی از کمبـود جلوگیری 
شـود. همچنیـن مکاتبات متعددی با سـازمان های 
مربوطـه جهـت واردات مـواد اولیـه ای کـه میـزان 
عرضـه کمتـر از میـزان تقاضـا اسـت، انجـام شـد. 
از ایـن رو ایـن مطلـب در سـازمان های  مختلـف 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه و شـاهد آن بوده ایـم که 
معاونـت معادن و فـرآوری مواد درخواسـت واردات 
و عرضـه تلفیقـی کاالهـای ملتهـب را در تاریـخ 
1400/03/23 از شـرکت ملـی صنایع پتروشـیمی 

است. داشـته 
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تالش جهت خرید محصوالت پتروشیمی
به صورت اعتباری برای  شرکت های صنایع تکمیلی

تحریم هـای ظالمانـه اقتصـادی و افزایـش قیمـت دالر تولیدکننـدگان در صنایـع پایین دسـت 
و باالدسـت پتروشـیمی را بـا چالش هـای جـدی روبـرو نموده اسـت، کـه از جمله می تـوان به 
کمبـود نقدینگـی شـرکت های تولیدکننده بـرای خرید محصوالت پتروشـیمی در بـورس کاال 
اشـاره نمـود. یکـی از راهکارهـا جهـت حل این مشـکل، خرید اعتبـاری به وسـیله LC داخلی 
می باشـد، کـه در ایـن خصـوص انجمن ملی صنایـع پلیمر ایران بـه عنوان فراگیرترین تشـکل 
حـوزه پلیمـر در کشـور، در راسـتای حمایـت از صنایع تکمیلی پتروشـیمی و بـه نمایندگی از 
تولیدکننـدگان پاییـن دسـت، بـا همـکاری دفتـر توسـعه صنایع پایین دسـتی پتروشـیمی به 
عنـوان نماینـده باالدسـت پتروشـیمی، در دوره چهارم هیـات مدیره به صورت جـدی با برخی 
از بانک هـا وارد مذاکـره شـد و جلسـات مسـتمر بـا مدیـران و کارشناسـان برگزار نمـود. نهایتا 
پـس از جلسـات متعـدد و توافق بـا بانک ها در خصـوص ارائه خدمات LC به مشـتریان صنایع 
تکمیلـی و تنزیـل فـوری آن بـرای پتروشـیمی ها و تعهـد بـه افزایش سـقف اعتبار ایشـان در 
بانـک مربوطه، پیشـنویس تفاهم نامه سـه جانبه توسـط ایـن انجمن تهیه و برای شـرکت ملی 
پتروشـیمی و بانک هـای ملـت، تجـارت و صـادرات ارسـال گردید. همچنین تعداد 10 شـرکت 
متقاضـی بـرای بـرای شـروع فرآینـد مذکـور در قالـب تفاهم نامـه بـه صـورت پایلـوت، پس از 

فراخـوان کمیسـیون بازرگانـی انجمن، بـه بانک تجارت اعام شـد.
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ایجاد واحد پژوهش و رصد بازار انجمن 
در ابتـدای شـروع بـه کار هیئـت مدیـره دوره چهـارم پروپوزالـی تحـت عنـوان تشـکیل واحد 
پژوهـش و رصـد بـازار پلیمرها توسـط کمیسـیون بازرگانـی انجمن ملـی صنایع پلیمـر ایران 
در هیئـت مدیـره مطـرح شـد که بـا تاییـد و همراهی هیئـت مدیره بـا تشـکیل و گردهمایی 
گروهـی از متخصصـان بـورس کاال و تحلیـل بـازار از شـش ماهـه دوم سـال 99 شـروع به کار 
کـرد. ایـن گـروه که شـامل 8 نفر از بـورس کاال، کارگزاری، روزنامه نگار و کارشناسـان مسـائل 
بازار و متخصص پلیمر می باشـد، تشـکیل شـده اسـت و به صورت هفتگی و ماهیانه گزارشـاتی 
بـرای اعضـای ایـن واحد که در حال حاضر 12 شـرکت را شـامل می شـود، ارسـال می کنند، تا 
در پروسـه خریـد مـواد اولیـه خـود از تحلیل هـای کاما علمی و جامـع آن اسـتفاده کنند. این 
گزارشـات بـه صـورت کاما خصوصـی و مطابق گریدهای مصرفی هر شـرکت تهیه می شـود و 
بـه صـورت تحلیل هایـی در حوزه بـازار ارز، قیمت هـای جهانی مواد اولیه پلیمـری، قیمت نفت 
و... طبقه بنـدی می شـود. مهم تریـن مزیـت ایجـاد شـده این واحـد در انجمن، پایـش معامات 
توسـط کمیسـیون بازرگانـی انجمن می باشـد، کـه می تواند به اطاعـات انجمن بی فزایـد و در 
صـورت مشـاهده ناآرامی هـا نماینـده انجمن از ایـن اطاعـات در کمیته های مربوطه اسـتفاده 
کـرده و از حقـوق اعضـای خـود در نهادهـای تصمیم سـاز و تصمیم گیـر دفـاع می کنـد. امیـد 
اسـت بـا گسـترش هرچـه بهتر ایـن واحد و جذب شـرکت های بیشـتر اشـراف کامـل به همه 
گروه هـای کاالیـی پلیمـری پیـدا کنیـم و همچنیـن این ایـده نو در صنعـت پلیمـر را پرورش 
دهیـم تـا همانند سـایر کشـورهای جهان خریـدار با آگاهـی و علم کامـل اقدام بـه خرید مواد 

اولیـه کـه بیشـترین هزینه تولیـد در این صنعت را شـامل می شـود، کند.
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همکاری با مرکز پژوهش های مجلس 

 در ایـن دوره از هیـات مدیـره ، انجمـن ملـی بـر ایجـاد روابط بـا نهادهـای تصمیم گیرنده و 
تصمیم سـاز تمرکـز نموده و سـعی در برقـراری ارتباط موثـر و تعریف پروژه های کارشناسـی 
بـا ایشـان نمـود. در ایـن راسـتا جلسـاتی میـان مرکـز پژوهش هـای مجلـس و تعـدادی از 
اعضـای انجمـن ملـی صنایع پلیمر ایران صورت گرفت. در این جلسـات در خصوص مسـائلی 
مربـوط بـه دغدغه هـای انجمـن صنایع پلیمـر ایران، عرضـه مواد اولیـه پلیمـری در بورس و 
... مباحثـی مطـرح شـد کـه در میـان آن هـا مبحث گواهی سـپرده کاالیـی مورد توجـه قرار 
گرفـت و قـرار بـر ایـن شـد که این موضـوع به صـورت یک طرح پژوهشـی پیگیـری و به آن 

پرداختـه شـود و در قالـب گزارشـی بـه مرکز پژوهش هـای مجلس ارائه شـود.

گزارش مورد نظر شامل موارد زیر بوده است :

1  اهمیت صنایع پایین دستي پتروشیمي 

2 موانع و مشکات واردات

3 صنعت پلیمر، وضعیت تولید و معامات در این بازار

4 رقابت قیمتی برای خرید مواد اولیه محصوالت پلیمری و هزینه های آن

5  مزایاي صنایع پایین دستي و دالیل اهمیت رفع مشكات این صنعت

6 نگاهي بر روش ها و ابزارهاي  معامله و عرضه محصوالت پلیمري 

7 گواهی سپرده کاالیی

8 تجربه جهانی گواهی سپرده کاالیی

9 کاربردهای گواهی سپرده کاالیی

10 مزایای گواهی سپرده کاالیی

11 مزایای به کارگیری گواهی سپرده در بازار محصوالت صنعتی و پتروشیمی
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12 فرآیند اجرایی گواهی سپرده کاالیی

13 صندوق های سرمایه گذاری کاالیی

14 تاریخچه و حوزه های مختلف فعالیت صندوق های کاالیی

15 حوزه های فعالیت صندوق های کاالیی در ایران

16 مزایای صندوق های کاالیی

پـس از بررسـی مـوارد مطرح شـده بـه چالش های اجرایـی، روش هـای پیشـنهادی پرداخته 
شـد کـه گواهـی سـپرده کاالیی از جملـه ابزارهای نویـن برای داد و سـتد بهینه کاالهاسـت 
کـه در بسـیاری از بورس هـای کاالیـی دنیـا مـورد اسـتفاده فعـاالن بـازار قـرار گرفته اسـت. 
سـازوکار ایـن اوراق )گواهـی( در کشـورهای مختلـف بـا توجه به نیاز و سـاختار بـازار همان 
کشـور طراحـی و بـه شـکل های متفاوتی اجرا شـده اسـت. بورس کاالیـی ایران نیـز با توجه 
بـه ماهیـت و سـاختار بازار کاالیی کشـور، سال هاسـت بـه راه انـدازی گواهی سـپرده کاالیی 
اقـدام کـرده اما اسـتفاده از ایـن ابزار تنها به پذیـرش چند محصول از بخش کشـاورزی نظیر 
جو، ذرت، زعفران، زیره و پسـته محدود شـده و به نظر می رسـد تصمیم سـازان اقتصادی در 
کشـور؛ چنـدان به دنبال توسـعه و بسـط این ابـزار مالی به سـایر حوزه های کاالیـی نبوده اند. 
شـاید هـم ایـن عـدم جذابیت بـرای به کارگیـری همه جانبه گواهی سـپرده کاالیـی، به دلیل 
موانعـی باشـد کـه سـازوکارهای مالیاتـی بر سـر ایـن راه قـرار داده انـد که عزمـی همه جانبه 
بـرای رفـع آن  را می طلبـد. چنانچـه در قانـون ارزش افزوده کـه در زمان تنظیـم این گزارش 
در کمیسـیون اقتصـادی مجلـس در حـال بررسـی اسـت اضافـه شـود اگـر کاالیـی در قالب 
گواهـی سـپرده کاالیـی معامله شـود، از مالیات بـر ارزش افـزوده معاف اسـت تمامی فعالین 
ایـن حـوزه عاقمنـد بـه فـروش و خریـد از طریـق ایـن ابـزار می شـوند زیـرا از نظـر قیمتی 
یـک مزیـت رقابتی چشـمگیر نسـبت به بـازار آزاد برای آنهـا دارد. البته این پیشـنهاد نیاز به 
بررسـی اعـداد و ارقـام ارزش افـزوده دارد کـه باتوجـه به سـاختار گزارش دهی سـازمان امور 

مالیاتـی به راحتـی قابل انجام نیسـت. 

در نهایـت طـرح پژوهشـی ابـزار محور کردن بـازار پلیمرها بـه مرکز پژوهش هـای مجلس به 
منظـور توسـعه ابزارهـای مالـی ارائه شـد و مورد تاییـد قرارگرفت کـه نتایج آن بـه زودی در 

زیرمجموعـه کمیسـیون صنایع مجلس شـورای اسـامی خودنمایـی خواهد کرد.
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تصویب معامالت گواهی سپرده کاالیی در کمیته تخصصی 

معضـل افزایـش موجـودی انبارهـای پلی اسـتایرن بـه ایجـاد زمینـه ای بـرای آغـاز بـه کار 
معامـات گواهـی سـپرده کاالیـی منجر شـد کـه یکـی از مهم تریـن اتفاقات سـال های اخیر 

در ایـن بـازار خواهـد بـود اگرچـه زمان بر اسـت. 

در سی وسـومین جلسـه کمیتـه تخصصـی پتروشـیمی مـورخ 15 اردیبهشـت ماه سـال 99 
بحـث معامـات پلی اسـتایرن مطـرح شـد. واقعیـت آن اسـت کـه پلی اسـتایرن از جملـه 
کاالهایـی اسـت کـه هـم اکنـون تولید آن در کشـور بسـیار بیشـتر از مصرف داخلـی بوده و 
گاهـی بـه افزایش موجـودی انبارها و دشـواری های فـروش در بازار داخلی برای شـرکت های 
پتروشـیمی بـدل شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه همیـن کاال در سـال های گذشـته 
تنهـا یـک تولیدکننـده اصلـی داشـت و یکـی از ملتهب ترین کاالهـا در بـازار بود اما بـا ورود 
شـرکت های دیگـر بـه فاز تولید پلی اسـتایرن موجب شـده تا ایـن بازار چهره ی پیشـین خود 

را از دسـت داده و شـرایط متفاوتـی را تجربـه کند. 

هـم اکنـون برتـری عرضـه بر تقاضای پلی اسـتایرن موجب شـده تا التهـاب قیمتی در ایـن بازار 
بـه حداقـل برسـد، تـا جایی کـه حتی بعضـی از شـرکت های بـزرگ و عرضه کننـدگان اصلی با 
قیمت هایـی پایین تـر از نرخ هـای پایـه در بـورس کاال اقـدام بـه فـروش می کنند. ایـن در حالی 
اسـت کـه حتی رشـد عجیـب و غریـب قیمـت دالر آزاد و افزایش اختـاف آن با بهـای نیمایی 
ارز هـم موجـب نشـد تـا این بـازار وارد فاز التهاب جدی شـود کـه یک ویژگی بسـیار مهم برای 
بـازار پلی اسـتایرن بـه شـمار مـی رود. بـا توجه بـه این موارد یک بسـتر آمـاده، جذاب و شـفاف 
بـرای اسـتفاده از شـیوه های نوین معاماتـی فراهم بود که در این راسـتا نماینده اتـاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشـاورزی در کمیته تخصصی پتروشـیمی سـتاد تنظیم بازار پیشـنهاد آغاز به 
کار معامات گواهی سـپرده  کاالیی برای پلی اسـتایرن را مطرح کرد. عنوان شـدن این پیشـنهاد 
در شـرایطی بـود کـه ذهنیت غالـب افراد حاضر در جلسـه، آغاز بـه کار معامات خرده فروشـی 
بـود در حالیکـه گواهـی سـپرده کاالیـی یکی از ابزارهای خاصی اسـت که شـباهت بسـیاری به 
معامات خرده فروشـی دارد اما در بطن شـیوه معاماتی آن و مبانی نظری این سـازوکار تفاوت 
عمیقـی وجـود دارد. گواهـی سـپرده کاالیـی را می تـوان مـادر سـایر ابزارهای کاالیی به شـمار 
آورد، آن هـم در شـرایطی کـه در بـازار محصـوالت پتروشـیمی و یـا حتـی بازار فوالد مشـاهده 
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می شـود کـه اسـتفاده از معامـات در چهارچـوب ابزارهای مالی به حداقـل ممکن خود تضعیف 
شـده و معامـات یـا بـه صـورت نقـدی یـا سـلف در بـازار فیزیکـی ادامـه پیـدا می کنـد. تنهـا 
معامـات بـر اسـاس ابزارهای مالـی هم اکنون معامات کشـف پریمیوم قیر در بورس کاالسـت 
کـه این شـیوه معاماتی گسـترش چنـدان و مطلوبی در بـازار محصوالت پتروشـیمی و یا فوالد 
نـدارد. بنابرایـن آغـاز به کار گواهی سـپرده کاالیی به معنی ایجاد یک بسـتر قدرتمند برای آغاز 
معامـات بـر اسـاس ابزارهـای مالی اسـت و می توان گفـت که این پیشـنهاد می توانـد چهره ی 

بـازار معاماتـی بـورس کاال را به صـورت عمیق و گسـترده تغییر دهد.

البته اجرایی شـدن معامات گواهی سـپرده کاالیی به این سـادگی نیسـت زیرا محدودیت های 
فنـی بسـیاری پیـش روی آن وجـود دارد امـا گام به گام در مسـیر بهبود این روند کلی اسـت. 
بـه عنـوان مثـال هم اکنون تجربه  معامات گواهی سـپرده کاالیی در بازار سـکه، زعفـران، زیره 
و پسـته بورس کاال وجود دارد اما بازار فوالد، فلزات و یا محصوالت شـیمیایی و پتروشـیمیایی 
و مخصوصـا پلیمرهـا گسـترش پیـدا نکـرده اسـت. مهم تریـن دلیـل پیـش روی عدم توسـعه 
ایـن بـازار را می تـوان محدودیت هـای مالیاتی شـمرد تـا جایی که هنـوز اداره  مالیـات معافیت 
معامـات گواهـی سـپرده کاالیـی را از پرداخـت مالیات بر ارزش افزوده به رسـمیت نشـناخته 
اسـت. در قانـون ابزارهـای مالـی مصـوب سـال 1388 مجلـس شـورای اسـامی بـه صراحـت 
بارهـا ذکـر شـده کـه ابزارهـای مالی معـاف از مالیات هسـتند و این پتانسـیل را می تـوان یک 
زیرسـاخت قدرتمند برای توسـعه ابزارهای مالی به شـمار آورد. در سـال 1393 شـورای عالی 
بـورس گواهـی سـپرده کاالیـی را به عنوان یکـی از ابزارهـای مالی مورد پذیرش بـورس درنظر 
گرفتـه اسـت. بنابرایـن انتظـار بر ایـن بود تا ایـن ابزار مالـی معاف از مالیات باشـد امـا تاکنون 
چنین پتانسـیلی اجرایی نشـده اسـت. برای اجرایی شـدن آن جلسـات مسـتمر و گسـترده  ای 
بیـن انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایران بـه عنـوان نماینـده اتـاق بازرگانـی، صنایع، معـادن و 
کشـاورزی با بورس کاال منعقد شـد و نتیجه  آن بر این شـد که بدون در نظر گرفتن معامات 
ثانویـه، اسـتفاده از ابـزار گواهـی سـپرده کاالیـی آغاز شـود که این یـک موفقیت بـزرگ برای 
ایـن شـیوه  معاماتـی بـود. اگرچه در سـال های گذشـته نیز یکبار چنیـن اتفاقـی رخ داد اما به 
نتیجـه ای نرسـید و در شـرایط فعلی می تـوان با چهره  دیگـری این معامات را عملـی نمود. از 
مهم تریـن مشـکات اجـرای این شـیوه معاماتی انبارهایی اسـت که باید مـورد پذیرش بورس 
کاالی ایـران قـرار بگیـرد و مالـک انبار )کسـی که انبـار را در اختیـار بورس کاال قـرار می دهد( 
بایـد بخشـی از موجـودی کاالیـی که بـه این انبـار وارد می شـود را ضمانت کند کـه این بحث 
از بیمـه مجـزا خواهـد بـود. این ضمانت بـه میزان کاالیی اسـت کـه وارد انبار می شـود آن هم 
در شـرایطی کـه انبارهـای پذیـرش شـده بـورس کاال بـه شـیوه ای عملیاتی خواهد شـد که به 
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صـورت کلیـد دردسـت در اختیار بورس کاال باشـد که این از پیچیدگی های اجرایی این شـیوه 
اسـت. آن هـم در شـرایطی که در تمـام ایران تنها یک انبـار تاکنون مراحل پذیـرش در بورس 
کاال را طی کرده اسـت و آن انبار، متعلق به شـرکت بازرگانی پتروشـیمی اسـت. هم اکنون نیز 
پلی اسـتایرن و پلی کربنـات بـه عنـوان دو کاالی مهـم از ایـن انبارها به فروش می رسـد، یعنی 
مالـک یـا همان شـرکت های پتروشـیمی کاالی خـود را در ایـن انبار ها ذخیره کـرده و تحویل 
فیزیکـی از همیـن انبارصـورت می گیرد، که با احتسـاب هزینـه حمل و انبارداری به فروشـنده 

تحویل می شـود.

بـرای حـل و فصـل مشـکل مالیاتـی نیـز 
مالیـات  اداره  بـا  متعـددی  جلسـات  در 
چنیـن بحثـی مطرح شـد امـا پیگیری های 
جـدی انجمـن ملی صنایـع پلیمر ایـران به 
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نمایندگـی از اتـاق بازرگانـی در کمیتـه تخصصی پتروشـیمی سـتاد تنظیم بازار موجب شـد 
تـا ایـن جلسـات با بـورس کاال اسـتمرار یابـد. بـورس کاال سـال ها درخصوص عملـی نمودن 
ایـن معامـات تـاش کـرده بـود اما فـرض بر این اسـت که نتوانسـته و یـا عزم جـدی برای 
آن وجـود نداشـته اسـت امـا اینبـار شـرایط متفـاوت شـده و بـه طور مسـتقل یـک نماینده 
برجسـته بـرای پیگیـری ایـن امر اختصـاص یافته اسـت. همچنین بـرای پیگیری بیشـتر در 
گزارشـی بـه مزایـای ایـن روش پرداخته شـد کـه به منظـور بررسـی دقیق تر ایـن مبحث با 
مرکـز پژوهش هـای مجلـس، مورد اشـتراک و بررسـی مجدد قـرار گرفت. خروجـی آن تهیه 
گزارشـی بـرای مرکـز پژوهش های مجلـس بود که جذابیت های اسـتفاده از ابزارهـای مالی را 
برجسـته تر می سـاخت. اهمیـت ایـن بحث به گونه ای اسـت که بـه تنهایـی می تواند چهره ی 
کلـی معامـات در بـازار محصـوالت پتروشـیمی و فـوالد را تغییر دهـد. هم اکنـون معامات 
در بـورس کاال در یـک چهارچـوب مشـخص در بـازار فیزیکـی بـرای عرضـه و تقاضـا تعریف 
شـده اسـت. بدیـن مفهـوم کـه ابزارهـای مالـی در این بـازار بـه نـدرت خودنمایـی می کند. 
ایـن مطلـب موجب شـده تـا پتانسـیل مدیریت بازار محـدود گـردد، آن هم در شـرایطی که 
بزرگ تریـن و مهم تریـن ریسـک پیـش روی واحدهـای تکمیلـی صنعت پتروشـیمی به وقفه 
در عرضـه مـواد اولیـه منجـر شـده اسـت. یعنـی عـدم امنیـت عرضه گاهـی موجـب التهاب 
قیمت هـا مخصوصـا در نوسـان شـدید نـرخ ازر شـده اسـت. در صـورت اسـتفاده از ابزارهای 
مالـی ایـن نگرانـی برای همیشـه پوشـش داده خواهد شـد. آن هم در شـرایطی کـه ظرفیت 
تولیـد واقعـی نصب شـده در صنایـع تکمیلی در کشـور هم اکنون باالی 10 میلیون تن اسـت 
امـا بـه صـورت واقعـی این رقـم هیچـگاه از 4/5 میلیـون تـن فراتر نرفته اسـت و اگـر بتوان 
عرضـه امـن مـواد اولیه را بـا قیمت رقابتی تضمیـن نمود پتانسـیل افزایش تولیـد در صنایع 
تکمیلـی و رشـد صـادرات را بـه همـراه خواهـد داشـت. بنابراین ابـزار محور شـدن معامات 
در بـورس کاال بـه عنـوان یـک هـدف اسـتراتژیک برای انجمـن ملی صنایـع پلیمر ایـران به 
نمایندگـی از اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی در کمیتـه تخصصی پتروشـیمی 

سـتاد تنظیـم بـازار مطـرح شـده و ایـن بحـث به طور مسـتمر در حـال پیگیری اسـت.



گزارش عملکرد
دوره چهارم هیات مدیره / خرداد 1401 37

 تردیدهـای موجـود در فرآینـد انبـارداری در شـرکت بازرگانـی پتروشـیمی موجـب شـده تـا 
بخشـی از ایـن عملیات هـا تاکنـون متوقـف بماند امـا پیگیری ها بـرای سـازوکار مالیاتی جدی 
اسـت. بـه همیـن دلیـل تـا کنـون دو جلسـه در اداره مالیات بیـن اعضا هیئت و هیئـت مدیره 
انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و مسـئولین اداره مالیاتی منعقد شـده اسـت. جلسـات مسـتمر 
بـا بـورس کاال و جلسـات فشـرده با شـرکت بازرگانی پتروشـیمی کـه تقریبا هر هفتـه به یک 
جلسـه ختم شـده اسـت، موجب شـده این شـیوه معاماتی افزایش یابد. از سـوی دیگر نگاه به 
پذیـرش انبارهـای جدیـد در چهارچـوب بورس کاال دیگر هدفی اسـت که انجمـن ملی صنایع 
پلیمـر ایـران بـه نمایندگـی از اتـاق بازرگانی درحال پیگیری اسـت و ایـن روند می توانـد ادامه 
یابد آن هم در شـرایطی که انبارهای مورد اشـاره به طور کامل از سـوی شـرکت ها و نهادهای 
بخـش خصوصـی در فاز صنایع تکمیلی پیشـنهاد می شـود که بتوان ریسـک عرضـه امن مواد 
اولیـه، اطاع رسـانی و اجرایـی شـدن فعالیت هـا را بـه حداقـل رسـاند. ایـن رونـد اگرچـه یک 
فرآیند مسـتمر و فرسایشـی اسـت اما اتفاق بسـیار بزرگی رخ خواهد داد که به وضوح می توان 
گفـت از سـال 1386 تاکنـون چنین اتفاقی در بورس کاال محقق نشـده اسـت. بدین معنی که 
بازار محصوالت پتروشـیمی در بورس کاال یک بازار عرضه محور اسـت و همین ویژگی موجب 
شـده توسـعه صنایـع تکمیلـی بر پایـه عرضه مـواد اولیه شـکل بگیرد، در شـرایطی کـه وقفه 
عرضـه می توانـد زیان هـای جبران ناپذیـری را بـر بدنـه صنایع تکمیلـی ایجاد کنـد. در صورت 
اسـتفاده حداکثـری از ابزارهـای مالـی می تـوان چنیـن ریسـکی را بـه حداقل رسـاند. بنابراین 
چنیـن اتفاقی زیرسـاخت توسـعه قدرتمندی را بـرای صنایع تکمیلی به همراه خواهد داشـت. 
شـایان ذکـر اسـت اگرچـه در فاز ابتدایی پیشـنهاد بسـیار مایمـی به کمیته تخصصی سـتاد 
تنظیـم بـازار ارائـه شـد و مـورد تصویـب قرار گرفـت امـا واقعیت آن اسـت که تنهـا نوک یک 
کـوه یـخ مورد توجه دوسـتان قـرار گرفتـه و دنیایی توانمنـدی در زیر الیه های پنهـان اتفاقات 
معاماتـی در بـورس کاال ایجـاد خواهـد شـد. ایـن هدف اسـتراتژیک، آینـده متفاوتـی را برای 
صنایـع تکمیلـی رقـم خواهد زد آن هم در شـرایطی که هم منافع صنایع بزرگ باالدسـتی هم 

منافـع صنایع کوچکتر پایین دسـتی را در بـر دارد.
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اقدامات گسترده جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا در کشور   
انجمـن ملـی صنایـع پلیمر ایـران از ابتدای شـیوع ویـروس کرونا در کشـور با تشـکیل کارگروه 
مبارزه با کرونا اقدامات گسـترده ای را برنامه ریزی و به انجام رسـانید و با ایجاد کمپین های مجزا 
تـاش کـرد تـا در حوزه مبارزه با کرونا اقدامات عاجلی را انجام دهد. در این راسـتا در فعالیت های 
کارگـروه مبـارزه بـا کرونـا و همچنین کمپین نفـس مهربانی بـه هموطنان عزیز خدمت رسـانی 
صـورت گرفـت.  اقدام اول براسـاس شناسـایی شـرکت های تولیدکننده ظروف بسـته بندی برای 
مـواد شـیمیایی توسـط کمیسـیون بازرگانی بـود و اقـدام دوم جمـع آوری منابع مالـی به کمک 
روابـط عمومـی انجمن بـرای خرید ۶ تا 10 دسـتگاه ونتیاتور برای بیمارسـتا ن های کشـور بود. 
تـاش ایـن کارگـروه جم ع آوری توانمنـدی صنایع تکمیلی پلیمری در جهت مبـارزه همه جنبه 
بـا شـیوع بیمـاری کرونـا بـود هدفـی کـه در سـایه الطـاف الهـی و کمک مشـهود شـرکت های 

تولیـدی، بخـش قابل قبولـی از آن در همـان روزهای ابتدایی محقق شـد.  
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دلیـل اصلـی ایجـاد این کارگـروه عملیاتی که بـا همکاری کمیسـیون بازرگانـی و روابط عمومی 
انجمـن ایجـاد شـد، پاسـخ دادن بـه نیازهـای جامعـه در شـرایط بحرانـی کشـور بـود.  تـاش 
شـرکت های بزرگ پاالیشـی و پتروشیمی موجب شـد تا حجم باالیی از مایعات ضدعفونی کننده 
در کشـور تولیـد شـود ولی ظرف کافی بـرای بسـته بندی و انتقال آن به دسـت مصرف کنندگان 
اصلـی کمیـاب و بعضا نایاب شـد. این موضوع رخـدادی بود که می توانسـت نگرانی های جدیدی 
را در مبـارزه بـا شـیوع ویـروس کرونا فراهم سـازد. این مـوارد چهره واقعی رخدادهایی اسـت که 
هم اکنـون در کشـور خودنمایـی می کنـد ولی انجمـن ملی صنایـع پلیمر ایران طی بررسـی های 
بـه عمـل امـده و تماس هـای گسـترده با مدیـران بخش هـای مختلف دولتـی تنها حلقه واسـط 
و شـاید بهتریـن مسـیر بـرای برقـراری ارتباط بین تولیـد کنندگان ظـروف بسـته بندی مایعات 
ضدعفونـی کننـده و مسـئولین شـرکت ها و اشـخاص مرتبـط بـا حوزه بهداشـت و یـا حوزه های 
مرتبـط بـا محلول هـای ضدعفونی کننـده بهداشـتی بـود که تمـام قد بـه کمک ایـن بخش آمد 
. برخـی اعضـا هیئـت مدیـره بـا در اختیـار قـراردادن توانمندی هـای خـود بـه کمـک آمدنـد تا 
درنهایـت کارگروهـی بـا حضور 15 فـرد فعال آغـاز به کار کـرد . اطاعات حدود 1000 شـرکت 
تولیـدی ظـروف و 150 شـرکت تولیـدی درب ظـروف از طـرف وزارت صمـت در اختیار انجمن 
ملـی پلیمـر و این کارگروه قرار گرفت. همچنین شـرکت بورس کاال تعداد 400 شـرکت تولیدی 
در ایـن زمینـه را معرفـی کـرد. ایـن اطاعـات در نهایت به قطعی شـدن قراردادهایی منجر شـد 

کـه پتانسـیل تحویل حجم بزرگـی از مایعـات ضدعفونی کننده را در برداشـت .

در اولیـن روز فعالیـت کارگـروه مبـارزه بـا کرونـا انجمـن ملـی صنایـع پلیمر ایـران، نزدیک 
بـه450 شـرکت مـورد مذاکـره قـرار گرفتنـد و نتیجتا دسترسـی بیـش از 100 هـزار خانوار 
در کشـور بـه ظـروف حاوی مایعـات ضدعفونی کننـده فراهم شـد. در روزهای بعـد مذاکرات 
ادامـه و راسـتی آزمایـی اطاعات خریـداران و تولیدکنندگان مـواد اولیه پلیمـری با توجه به 
اطاعـات وزارت صنعـت انجـام شـد تـا در نهایـت بتوانـد واقعیت های تولیـد ایـن واحدها را 
ارزیابـی کـرده و ماک هـای سـنجش و ارزیابی سـهمیه های خریـد آنها از طریـق بورس کاال 
را در فراهـم سـازد .خروجـی این راسـتی آزمایی تدوین 5 لیسـت از اطاعـات تولیدکنندگان 
واقعـی بـود که در اختیار مراجـع ذی صاح قرار گرفت. پس از تأمین نیـاز ارگان های فعال در 
مبـارزه بـا کرونـا به عنوان خـط مقدم مبارزه بـا این بیماری، زمـان آن فرارسـیدکه اطاعات 
جمـع آوری شـده جهـت اسـتفاده تمامـی فعاالن اقتصـادی در این حـوزه مورد اطاع رسـانی 
قـرار بگیـرد و کلیـه درخواسـت ها بـرای تهیه ظروف بسـته بندی ایـن مایعات که بـه انجمن 
ملـی صنایـع پلیمـری ایـران به شـیوه های مختلف ارسـال شـد، تأمین و همچنیـن اطاعات 

مـور نیـاز بـه ارگان هـای دخیل در مبارزه با شـیوع بیماری کرونا ارسـال شـده اسـت.
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کمپین نفس مهربانی

در کنـار کارگـروه مبـارزه با کرونـا، روابط عمومی انجمـن به همت هیات مدیره و کمیسـیون های 
انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایران همراه کمپیـن نفس مهربانی شـروع به کار کـرد. این کمپین با 
تـاش صنعـت پلیمـر در کنار فعاالن بخـش خصوصی صنایع پلیمری کشـور به ویـژه همت اتاق 
بازرگانـی تهـران و شهرسـتان ها و اتاق ایران این بیماران دارد، پا به میدان گذاشـت. براین اسـاس،  
با بررسـی شـرایط کنونی کشـور در بخش درمان بیماران کرونایی و تامین دسـتگاه ونتیاتور که 
نقـش اساسـی در سـامت بخشـی از نیـاز بیمارسـتا ن ها از طریق وزارت بهداشـت و بـا دو فاکتور 
بیشـترن میزان شـیوع بیماری و کمترین امکانات، شناسـایی شـد. دسـتگاه ونتیاتور نیاز جدی 
حـال حاضـر بیمارسـتان های کشـور اسـت و تامیـن ایـن دسـتگاه بـا توجه بـه مانـدگاری آن به 
عنـوان سـرمایه گذاری در زیرسـاخت های شـبکه درمانـی در آینـده نیـز می باشـد و بـا توجـه بـه 
قیمـت بـاالی آن تامیـن آن بـرای همه مقدور نیسـت و نیازمند صرف هزینه و وقت زیادی اسـت. 
انجمـن ملـی نیز با هـدف  تهیه 10 عدد از دسـتگاه ونتیاتور اسـت تا در اختیار بیمارسـتا ن های 
کشـور پـس از ارزیابـی نیازهـای مبـرم آ ن ها، قـرار گیرد در این راسـتا حـدودا مبلـغ 1/5 میلیارد 
تومـان از صنایـع پاسـتیک کشـور جمـع آوری و خریـد 10 دسـتگاه انجـام و به بیمارسـتان های 

کشور ارسـال شد.
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تسهیل تولید ماسک و البسه بیمارستانی به صورت انبوه

در راسـتای مبـارزه بـا گسـترش و شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور، ایـن انجمـن اقـدام بـه 
شناسـایی و راسـتی آزمایی شـرکت های تولیدکننده منسـوجات نبافته برای تولید ماسـک و 
البسـه بیمارسـتانی با تشـکیل کمیته منسـوجات نبافته در انجمن نموده و با پایش اطاعات 
دریافتـی از شـرکت بـورس کاالی ایـران و وزارت صمـت، و همچنیـن برگـزاری جلسـات 
کارشناسـی بـا تولیدکننـدگان واقعـی، نسـبت بـه تامین مـواد اولیه مـورد نیاز ایشـان ضمن 
مذاکره با شـرکت بورس و دفتر صنایع تکمیلی پتروشـیمی اقدامات گسـترد ه ای انجام شـد. 
ایـن اقدامـات بـه نحـوی بـود کـه امروز عـاوه بـر تامین نیـاز داخلی کشـور، شـاهد آمادگی 

شـرکت های تولیدکننـده بـرای صـادرات این کاالی بهداشـتی در کشـور می باشـیم.
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تالش جهت اصالح آئین نامه عوارض  بر پسماند صنایع آالینده 
در خصـوص آیین نامـه اجرایـی بنـد ط تبصره 6 مـاده واحده قانـون بودجه سـال 1398 کل 
کشـور مصـوب هیـأت محترم وزیـران مـورخ 1398/05/20 ابهامات و اشـکاالتی وجـود دارد 
کـه منجـر بـه دریافـت مالیات هـای غیرمربـوط و غیرمنطقـی از فعـاالن حـوزه کسـب و کار 
صنایـع پلیمـر شـده اسـت. در این راسـتا کمیسـیون فنـی و آمـوزش انجمن ملی بـه منظور 
انتخـاب اصولـی و درسـت آالینده های پسـماند که ضررهای آن متناسـب بـا آالیندگی آن ها 
می باشـد، اقدامـات گسـترده و جلسـات متعـددی در سـال 99 را پیگیـری و برگـزار نمـود و 
همزمـان با مشـارکت و تغذیه فنی کمیسـیون توسـعه پایدار اتـاق از حـوزه مفاهیم مدیریت 
پسـماند و بازیافـت و همـکاری بـا  اتحادیـه بازیافـت در حـوزه تدویـن اسـناد اسـتراتژیک 
جهـت رفـع موانـع و مشـکات ایجاد شـده تاش نمود. در سـال جـاری قرار بـر تصویب یک 
آئین نامـه ی دائمـی در ایـن خصوص می باشـد و انجمـن در حال پیگیـری و مذاکره با بخش 
هـای مختلـف در اتـاق بازرگانـی، کمیسـیون انرژی مجلس شـورای اسـامی و سـازمان های 
مربوطـه دیگـر بـرای اجـرای آئین نامـه ای  کـه در نهایـت بـه نفع محیط زیسـت اسـت، می 
باشـد. موضـوع بـه مجلس شـورای اسـامی ارجاع شـده اسـت و در حال بررسـی می باشـد.
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همکاری جهت تدوین الیحه دائمی 
کاهش مصرف کیسه های پالستیک

در خصـوص الیحـه ای کـه محیـط زیسـت به منظـور کاهش اثر کیسـه های پاسـتیکی در 
حـال تدویـن دارد، بـا تـاش کمیسـیون فنی انجمـن ملی جلسـات و پیگیری هـای فراوانی 
در جهـت اصاح پیشـنویس این الیحه داشـته اسـت که بتوانـد در مرحله تبدیـل این الیحه 
بـه قانـون در جهـت بهبـود محیط زیسـت و در عین حال توجـه به زیر سـاختارهای ظرفیت 

صنعتـی کشـور حرکت کند.

در دو سـال گذشـته چنـد جلسـه در خصـوص اشـکاالت اولیـه الیحـه مذکـور برگـزار شـد 
و ایـرادات اولیـه بـه آن سـازمان ارسـال شـد. در حـال حاضـر نیـز این الیحـه دوبـاره بعد از 
اعمـال نقطـه نظرات و پیشـنهادات اعضای کمیسـیون فنی این تشـکل به ایـن انجمن جهت 
بررسـی برگردانـده شـد و پس از بحث و بررسـی، مجددا نظـرات به اتاق بازرگانی اعام شـد. 
نظـرات انجمـن درخصـوص این الیحه جمـع بندی و با مـواردی که انجمن مطـرح کرده بود 

کمیسـیون زیـر بنایـی در حال بررسـی موضوع می باشـد.
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تشکیل کارگروه های تخصصی 
در کمیسیون های اتاق بازرگانی ایران

کارگروه پلیمری کمیسیون 
توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران

ایـن کارگـروه در سـال 1400 بـا اهدافـی چـون کمـک بـه ایجـاد و تقویـت شـرکت هـای 
تخصصـی مدیریـت صـادرات، شناسـایی و معرفـی پتانسـیل ها و بـازار های جدیـد صادراتی 
بـرای صنایع پلیمری کشـور )از طریق سـازمان توسـعه تجـارت، وزارت امور خارجه، شـرکت 
در نمایشـگاه هـای تخصصـی(، کمـک بـه توانمنـد سـازی فرهنـگ صادراتـی شـرکت های 
ایرانـی ) از طریق دوره های آموزشـی، منتورینگ، همکاری شـرکت هـای مدیریت صادرات(، 
رصـد و اطـاع رسـانی اخبـار و اطاعـات مرتبـط بـا حـوزه صـادرات و پیگیری هـای الزم از 
طریـق هیـات مدیـره انجمن و اتـاق بازرگانی برای رفـع موانع و اصاح بخشـنامه ها و قوانین 
صادراتی )ماده 3 قانون محیط کسـب و کار(، اطاع رسـانی و آگاه سـازی مشـتریان خارجی 
در کشـور هـای هـدف صادراتـی در خصـوص اسـتاندارد هـا و سـطوح کیفـی کاالی ایرانـی، 
کمـک بـه ایجـاد تفاهـم نامـه هـا و توافـق هـای ترجیحی بیـن المللـی در ذیل کمیسـیون 

توسـعه صـادرات غیـر نفتی اتـاق ایران شـروع بـه کار کرد 

تاکنـون 10 جلسـه ایـن کارگـروه بـه صـورت همزمـان بـا کمیسـیون صـادرات انجمن ملی 
برگـزار شـده اسـت و اعضـای کمیسـیون توسـعه صـادرات غیرنفتـی اتـاق بازرگانی ایـران و 

انجمـن ملـی در آن حضور داشـتند.
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کارگروه تخصصی پلیمر و پتروشیمی 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران

بـه منظـور تعبیـه بـازوی مشـورتی جهـت بررسـی بهتـر مسـائل و موضوعـات ارسـالی بـه 
کمیسـیون صنایـع و بـا پیگیـری هـای بـه عمـل آمـده توسـط اعضـای هیـات مدیـره دوره 
چهـارم انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایران ایـن کارگروه در سـال 1401 تشـکیل و شـروع به 

کرد. فعالیـت 

اعضـای ایـن کارگـروه متشـکل از اعضـای فعال در حـوزه صنایـع پلیمری هیـات نمایندگان 
و کمیسـیون صنایـع اتـاق ایـران میباشـند. تـا کنون دو جلسـه هم اندیشـی ایـن کارگروه با 
در نظـر گرفتـن اهدافـی همچـون، بررسـی موضوعات مربوط بـه تکمیل زنجیـره عرضه مواد 
اولیـه پلیمـری، پیگیـری تعدیل عرضه و تقاضا مـواد اولیه پلیمری از دسـتگاه های ذی ربط، 
شـفاف سـازی قیمت گـذاری هـای مـواد اولیـه  با همکاری سـازمان هـای ذی ربـط و تاش 
در جهـت تامیـن پایـدار مـواد اولیـه بـرای صنایـع پایین دسـتی با قیمـت معقـول جهانی با 

همـکاری سـازمان های ذی ربط برگزار شـده اسـت.
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بررسی و انتشار آمارهای روزانه، هفتگی، ماهانه و فصلی  
جمـع بنـدی و انتشـار آمارهـای مرتبـط بـا صنایع پلیمـری در حوزه مـواد اولیه پتروشـیمی 
هـا و مصنوعـات پلیمـری تولیـدی صنایع تکمیلـی همواره راهگشـای تولیدکنندگان کشـور 
در برنامـه ریـزی تولیـد واحدهـای صنعتی میباشـد که توسـط کمیسـیون هـای بازرگانی و 

صـادرات انجمـن تهیـه و توسـط روابط عمومـی انجمن منتشـر میگردد. 
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درصد و پایش عرضه مواد اولیه در بورس به صورت روزانه 

در راسـتای تنظیـم بـازار مـواد اولیـه پتروشـیمی، رصـد و پایـش عرضـه و تقاضـای مـواد 
اولیـه، میـزان رقابـت و وضعیـت موجـود بازار، آمـار معامات، قیمـت های جهانـی، تحلیل و 
پیـش بینـی شـرایط آینده و... توسـط کمیسـیون بازرگانی انجـام و در جلسـات مربوطه ارائه 
میگردد. همچنین اطاعات اسـتخراج شـده توسـط تیم روابط عمومی انجمن در رسـانه های 
پرمخاطـب اینپیـا و شـبکه هـای مجـازی  انتشـار و مـورد توجـه بخـش خصوصـی و حتـی 

مسـئولین دولتی قـرار میگیرد. 

بررسی بازار کشورهای هدف صادراتی و انتشار گزارشات تخصصی 

یکـی از اقدامـات کمیسـیون صـادرات انجمـن، بررسـی بـازار کشـورهای مختلف بـه منظور 
توسـعه صـادرات و تامیـن نیـاز داخل از طریق واردات میباشـد. در این راه انتشـار گزارشـات 
تخصصـی تهیـه شـده این کمیسـیون بـه اعضای انجمـن میتوانـد راه را همـوار و هزینه های 

مطالعـات واحدهـا را کاهـش دهـد. از جمله گزارشـات تهیه شـده:

 بررسی بازار کشور آذربایجان

 بررسی بازار کشور قرقیزستان

 بررسی بازار کشور ارمنستان

 آمارهای فصلی صادرات مواد اولیه و مصنوعات پلیمری

 و...
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حضور در جلسات سازمانی مختلف
یکـی از اهـداف اصلی انجمن ملی برقـراری ارتباط و رایزنی با وزارتخانه ها، سـازمانها و ارگان 
هـای دولتـی جهـت اصـاح مقـررات، تعرفه ها و مجوزها در راسـتای تسـهیل فضای کسـب 
و کار و افزایـش بهـره وری در صنعـت پاسـتیک و پلیمـر کشـور اسـت. در این راسـتا هیات 
مدیـره انجمـن بـا برگزاری جلسـات مختلف با معاونـان و مدیران سـازمانها و نهادهای متولی 
سـعی در رفع موانع پیش رو و کمک به رشـد و توسـعه بنگاه های صنعت پاسـتیک داشـته 

اسـت کـه در زیـر به خاصه ای از برخی از این جلسـات اشـاره می شـود.

حضور نماینده انجمن در جلسات مربوط به تامین مواد اولیه )کمیته تخصصی 
محصوالت پتروشیمی کارگروه  تنظیم بازار و کمیته راهبری مدیریت تقاضای 

وزارت صنعت، معدن و تجارت( 
 بـا توجـه بـه اینکه موضوع تامین مـواد اولیه همواره یکـی از دغدغه های اصلـی تولیدکنندگان 
مـی باشـد اولویت انجمن ملی همواره حضور در ارکان سیاسـتگذاری تامیـن مواد اولیه و کنترل 
بـازار محصـوالت مـی باشـد، لذا با حضور در جلسـات کمیتـه تخصصی محصوالت پتروشـیمی 
کارگـروه  تنظیـم بـازار و کمیته راهبری مدیریت تقاضای وزارت صنعـت، معدن و تجارت تاش 
نمـوده تـا بـا اعمال نظـر در خصوص نحوه قیمـت گذاری، تولیـد و توزیع  مواد اولیـه و با انتقال 
مشـکات مختلف اعضاء در جلسـات مذکور در راسـتای صیانت از حقوق  تولیدکنندگان صنعت 
پاسـتیک گام هـای موثـری بـردارد. در ایـن دوره هیـات مدیره یکـی از مهمترین مـواردی که 
در ایـن کارگـروه بسـیار مـورد بحث و بررسـی قرار گرفـت، اجرایی شـدن طرح افق )اسـتاندارد 

سـازی فـروش و قیمت( بود. 

بـا حضـور نماینـده ایـن تشـکل در جلسـات ایـن کارگـروه و ارائه آمارهـای تخصصـی از عرضه 
و تقاضـای مـواد اولیـه پتروشـیمی در بـورس کاال که توسـط تیـم کمیسـیون بازرگانی انجمن 
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بـه صـورت روزانـه تهیه میگـردد، تصمیمات مناسـبي در زمینـه عرضه محصوالت پتروشـیمی 
در بـورس كاال، موضـوع رعایـت کـف عرضـه هـای تعیین شـده، رفع مشـکات ناشـی از تغییر 
سـهمیه هـای خرید از بـورس، قیمت گذاری و موضـوع نرخ دالر مبنـای پایه قیمت محصوالت 
پتروشـیمی، افزایـش عرضه های پتروشـیمی در بورس کاال و... اخذ شـد کـه تاثیر قابل توجهی 
در کاهـش التهـاب بـازار داشـته اسـت. همچنیـن بـا توجـه بـه عملکـرد صادقانـه و حمایت از 
شـفافیت در تصمیمـات کمیتـه تخصصـی محصوالت پتروشـیمی کارگـروه تنظیم بـازار، بیش 
از یـک سـال اسـت کـه نماینده انجمـن ملی در کمیتـه راهبـری مدیریت تقاضـای محصوالت 
پتروشـیمی کـه در وزارت صنعـت، معـدن وتجـارت برگزار میشـود، دعـوت و در تصمیم گیری 

هـای مربوط به تقاضا مشـارکت داشـته اسـت. 

در راسـتای تنظیـم بـازار انجمـن در تمامی جلسـات کمیته راهبـری مدیریت تقاضـا و کارگروه 
تنظیـم بـازار گزارشـات مربوط به عرضـه و تقاضا و رقابت هـای مربوطه را برای اعضـا ارائه کرده 
و گریـد هـای پـر رقابت و حسـاس را اعـام میکند تا این کمیتـه دسـتورات الزم جهت کنترل 
بـازار را مبـذول دارد. همچنیـن عرضـه پتروشـیمی هـا هر هفته مورد بررسـی قـرار گرفته و در 
صـورت عـدم رعایـت کـف عرضه اطاع رسـانی هـای الزم صـورت میپذیـرد تـا تولیدکنندگان 

بتواننـد بـه موقـع و به میزان نیـاز مواد اولیـه پتروشـیمی دریافت کنند. 
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برگزاری جلسات مختلف با معاونان 
و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت 

همـواره ارتباطـات گسـترده ای فـی مابیـن انجمن ملـی و وزارت صنعـت، معـدن و تجارت به 
عنوان اولین نهاد دولتی مرتبط با انجمن، وجود داشـته اسـت. این سـازمان تمامی اسـتعامات، 
مکاتبـات و ارتباطـات خود درخصوص صنعت پاسـتیک را از طریـق انجمن ملی انجام میدهد 
و از دیـدگاه ایـن سـازمان انجمن ملی صنایع پلیمـر ایران اولین مرجع جهـت ارتباط با صنایع 
پلیمـر مـی باشـد. در هـم ین راسـتا همـواره نماینـدگان انجمن ملی در جلسـات متعـدد این 
سـازمان حضـور فعـال داشـته و صاحب نظر بوده اند از جمله جلسـات با  معاونـت امور صنایع، 
مدیـرکل دفتـر صنایـع غیر فلـزی، مدیر کل دفتر نسـاجی و پوشـاک، مدیر کل دفتر آمـار و... 
درخصوص مسـائل و مشـکات فـراروی تولید و صـادرات محصوالت پلیمری، توسـعه صادرات 
محصـوالت پاسـتیکی و بررسـی بـازار هـدف، اصاح سـهمیه های بهیـن یاب، اجرایی شـدن 

طـرح افـق، اصاح تعرفه هـا و تعریف کامپاند و آمیـزه و... 
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شرکت در جلسات مختلف برگزار شده 
در اتاق بازرگانی ایران 

بـا توجـه بـه عضویـت انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایـران در اتـاق محتـرم بازرگانی ایـران بر 
خـود تکلیـف مـی داند که در تمامی جلسـات و نشسـتهای مرتبط حضور فعال داشـته باشـد. 
نماینـدگان انجمـن بـا حضـور در جلسـات مختلـف اتـاق بازرگانی ایـران ضمن انجـام ماقات 
بـا مسـئولین رده بـاالی دولتـی و خصوصـی بـه بحـث و تبـادل نظـر در خصـوص مشـکات 
و موضوعـات مختلـف صنعـت پرداختنـد. از جملـه می تـوان به جلسـات کمیسـیونهای اتاق، 
صبحانه کاری با مسـئولین به ویژه معاونان وزیر، جشـنواره ها و سـمینارهای مختلف، بررسـی 
قوانیـن، مصوبـات و لوایـح مرتبـط بـا صنعـت درخصـوص تصمیمـات و بخشـنامه هـای خلق 
السـاعه دولـت و اثـرات آن در صنعت پاسـتیک، انتخاب صادرکننـده نمونه و برتـر و... نام برد. 
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شرکت در جلسات مختلف برگزار شده 
در اتاق بازرگانی تهران 

ارتبـاط انجمـن ملـی با اتـاق بازرگانـی تهران به عنـوان بزرگترین اتـاق بازرگانی در شهرسـتانها، 
همـواره مـورد توجـه هیات مدیره این تشـکل بوده و سـعی براین داشـته که در تمامی جلسـات 
و نشسـتهای مرتبـط حضـور فعـال داشـته باشـد. از جملـه این جلسـات مـی توان به جلسـات 
آموزشـی تشـکل ها، هیات های تجاری، جلسـاتB2B ، جلسـات کمیسـیون های تخصصی به 
ویـژه کمیسـیون انـرژی، کمیسـیون کسـب وکار، مشـارکت در قالب پنل تخصصی در نشسـت 

دیپلماسـی ایـران و اوراسـیا و ... نام برد. 
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جلسات مختلف با سازمان توسعه تجارت ایران

در راسـتای ارتباطـات گسـترده تـر انجمن بـا این سـازمان محترم، همـواره نماینـده انجمن 
ملـی در جلسـات متعـدد این سـازمان شـرکت کـرده و حضـور فعال داشـته اسـت. از جمله 
مهمتریـن جلسـات نشسـت های همکاری با کشـورهای مختلف از جمله پرتغـال، رومانی و..، 
جلسـه با معاون توسـعه صادرات کاال و خدمات درخصوص مشـارکت بیشـتر بخش خصوص 

و حمایـت سـازمان از صادرکنندگان و...

همچنیـن همواره نماینده محترم این سـازمان در جلسـات کمیسـیون صـادرات انجمن ملی 
شـرکت نمـوده و همـکاری هـای متعـددی را تسـهیل نمـوده اسـت. رایزنـی هـای متعددی 
درخصوص دریافت یارانه و تسـهیات به شـرکت کنندگان در نمایشـگاههای داخلی، اصاح 
تعرفـه هـای ترجیحـی، ارائـه برنامه صادرات صنعت پاسـتیک به صـورت سـاالنه و ... با این 

سـازمان انجـام شـده کـه از نتایـج آن کل صنعت بهرمند شـده اند.

جلسات با اداره امور مالیاتی

در راسـتای تنظیـم بـازار مـواد اولیه و کمک به شـفافیت عملکـرد واحدهای تولیـدی، برگزاری 
جلسـات مسـتمر و مـدون بـا معاونت هـای مختلـف اداره امـور مالیاتـی بـه منظـور حضـور در 
تصمیم سـازی ها و مشـارکت در ارائـه نظـرات کارشناسـی که تاکنـون هر دو ماه یک بار نسـبت 
بـه آخریـن تغییـرات و رخدادهـای مالیاتـی جلسـات مدونـی برگزار شـده و این جلسـات ادامه 

خواهـد یافت.
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گزارش عملکرد
دوره چهارم هیات مدیره / خرداد 1401

جلسات با سازمانهای نظارتی

برگـزاری جلسـات مسـتمر و ادامـه دار بـا نهادهـای نظارتـی بـه ویژه سـتاد مبارزه با مفاسـد 
اقتصـادی و سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بـه منظور افزایـش حداکثری شـفافیت که در 
نهایـت بـه رونق تولید و برندسـازی منتهی شـود توسـط هیات مدیـره انجمن ملـی برگزار و 

پیگیری میشـود.

جلسات با مرکز پژوهشهای مجلس

ایـن انجمـن، اقدام به برگزاری جلسـات مسـتمر بـا مرکـز پژوهش های مجلس بـرای تدوین 
سـازوکاری نویـن جهت تسـهیل عرضه مواد اولیه و مخصوصا اسـتمرار عرضـه امن و مطمئن 
نمـوده تـا نوسـان قیمـت مـواد اولیـه بـه حداقـل برسـد. نتایـج نهایـی ایـن طرح پژوهشـی 
مشـترک بـه زودی انتشـار عام خواهد داشـت، از جمله ارائه طرح پژوهشـی ابـزار محورکردن 
بـازار پلیمرهـا بـه به جـای عرضه محور بـودن فعلی به مرکـز پژوهش های مجلـس به منظور 
توسـعه ابزارهـای مالی، ارائه طرح پژوهشـی موثرتریـن راهکار برای مدیریت بازار پسـماند و...
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برگزاری جلسات مستمر با پتروشیمی های کشور

در دو سـال اخیـر، کمیسـیون بازرگانـی انجمـن جلسـاتی با پتروشـیمی هـا برگـزار کرده و 
نیازهـای صنایـع پاییـن دسـت را به آن هـا اعام میکنـد تا روابـط حداکثری بیـن خریدار و 
فروشـنده و آگاهی از نیاز واقعی برای پتروشـیمی ها میسـر باشـد. به عنوان مثال در التهابات 
PVC این کمیسـیون جلسـه ای با پتروشـیمی اروند که یکی از بزرگترین پتروشـیمی های 
تولیـد کننـده پـودر PVC در ایران میباشـد برگزار کرده و پیشـنهاداتی جهت رفـع التهابات 
بـه این پتروشـیمی ارائه کرد. همچنین جلسـاتی با پتروشـیمی خوزسـتان بـه منظور اصاح 

و بهبـود کیفیـت محصـوالت این پتروشـیمی برگزار و موضوعات پیگیری شـد.

انجمـن ملـی بـا مطالعه دقیـق بازار و ارتباط مسـتمر بـا تولیدکننـدگان همواره سـعی کرده 
تـا شـنونده مشـکات کارخانجـات و موانعـی که بـر سـر راه ایـن تولیدکنندگان واقعـی قرار 
میگیـرد بـوده و پیشـنهاداتی کـه راه گشـای مشـکل آنها مـی باشـد را ارائه کنـد. در همین 
راسـتا همـواره مکاتباتـی بـا وزارت صنعـت و معـدن و تجـارت و تشـکل هـای عضـو صورت 

پذیرفتـه و عمدتـا موفـق بـه رفع بسـیاری از موانع شـده اسـت.
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دوره چهارم هیات مدیره / خرداد 1401

جلسات با پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 
و مرکز رشد فناوری پلیمر

   انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایـران بـه منظـور تبدیـل شـدن بـه انجمـن دانـش محـور و 
پژوهشـگر ارتباطاتـی بـا پژوهشـکده پلیمـر و پتروشـیمی برقـرار کـرده اسـت کـه بتوانـد با 

تعامـات بیشـتر همکاریهـای مسـتمری را بـا ایـن مرکـز علمـی برقـرار و پیـش ببـرد. 

افزایـش جدی ارتباطات با پژوهشـکده پلیمر و پتروشـیمی و مرکز رشـد فناوری 
به: پلیمر منجر شـد 

 تبدیل شدن انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به انجمن دانش محور و پژوهشگر 

تغییر و نقل مکان دفتر انجمن به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  به منظور :

 تعامل علمی بیشتر با پژوهشگاه

 بهره مندی از اساتید متخصص

 بهره مندی از آزمایشگاه ها و تجهیزات تخصصی

 بهره مندی از سایت، کتابخانه و منابع علمی موجود در پژوهشگاه
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برگزاری نشست تخصصی 
به منظور ایجاد اتاق فکر مشترک صنایع تکمیلی 

بـا توجـه به شـبیه بودن مشـکات موجود در صنایع تکمیلی و سـاخت محـور در چهارچوب 
مصـرف مـواد اولیـه، نوسـان حجـم عرضـه و تغییـر قیمت هـا در تکانه هـای ارزی، نشسـت 

تخصصـی بـه منظـور ایجاد اتـاق فکر مشـترک در هتـل ارم برگـزار گردید.

در نشسـتی صمیمانـه بـا حضـور چهـار تشـکل اصلـی صنایـع پلیمـری، بـرق، آلومینیـوم و 
قطعـات خـودرو بـه بررسـی ایـن مشـکات پرداختـه شـد و مهم تریـن مـواردی کـه مطرح 

گردیـد شـامل مـوارد زیـر بوده اسـت :

1 آخرین وضعیت بازارپلیمرها در کشور با محوریت حجم تولید و تقاضا

2 ابزار محور شدن معامات در بورس کاال

3 ویژگی های اثرگذار بر بازار پلیمرها

4 بازار پلیمرها به عنوان سرعت گیر نرخ ارز 

5 شفافیت حلقه مفقوده توسعه صنعت پلیمرها 

در شـرایطی کـه اهمیـت بـازار پلیمرهـا با محوریـت صنایع تکمیلـی مورد بحث قـرار گرفت 
و جایـگاه آن در فـاز اشـتغال زایـی و حتی متعادل تر کردن نرخ ارز بررسـی شـده اسـت باید 
مهمتریـن سـرعت گیرهـای ایـن صنعت را هم شناسـایی شـود. به صـورت تاریخـی وقفه در 
عرضـه مـواد اولیـه بزرگ ترین ریسـک صنایع تکمیلی پلیمری اسـت و در شـرایطی که نمی 
تـوان بـه واردات امیـد بسـت و از آن بـه عنـوان یک مسـیر امن بـرای تغذیه بـازار داخلی یاد 
کـرد، آن هـم در شـرایطی کـه نوسـان مصرف مـواد اولیه در ماه های مختلف سـال مشـاهده 
شـده و البتـه ظرفیـت تولیـد جدیـدی هم به بـازار اضافه نشـده اسـت، بهترین مسـیر برای 
مدیریـت بـازار اسـتفاده از ابزارهـای مالی اسـت. گواهـی سـپرده کاالیی، قراردادهای کشـف 
پریمیـوم، صنـدوق های سـرمایه گذاری کاالیی و در نهایت معامات مشـتقه ابزارهایی اسـت 
کـه مـی توانـد نگرانی هـای اصلـی در این بـازار را مرتفع سـازد. ایـن واقعیت تجربـه جهانی 

اسـت کـه بـه خوبی در کشـور مـا نیز ایفـای نقش خواهـد کرد.
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گزارش عملکرد
دوره چهارم هیات مدیره / خرداد 1401

جلسات با سازمان بورس کاال 

با توجه به شــرایط بحرانی حاکم بر کشــور هیات مدیره انجمن ملی در راستای رفع مشکات ناشی 
از تامین مواد اولیه جلســات متعددی را با ســازمان بورس کاال با موضوعات قرارداد های بلند مدت با 
پتروشیمی ها، گواهی سپرده کاالیی، پذیرش انبارهای جدید در بورس کاال، صندوق ها و ... برگزار و 

راه کارهای اجرایی را به  این سازمان ارائه و پیگیری نمود.
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 )PCC(  جلسات با شرکت بازرگانی پتروشیمی
به منظور استفاده از ظرفیت های معامالتی 

در راسـتای کمـک بـه تامیـن مـواد اولیـه موردنیاز واحدهـای صنایـع تکمیلی، در زمـان و با 
قیمـت مناسـب، انجمن ملی جلسـاتی را با شـرکت بازرگانی پتروشـیمی برگـزار و مذاکراتی 
را انجـام داد و نهایتـا جمـع بنـدی موضوعـات به انعقاد تفاهـم نامه همکاری منجر شـد و در 

ایـن راسـتا اقداماتـی به شـرح زیر انجام شـد.

 تعریـف جایـگاه شـرکت های بازرگانـی و وظیفـه نظـارت بـر آن هـا در کمیتـه تخصصـی 
پتروشـیمی سـتاد تنظیـم بازار

 بررسی پتانسیل ورود شرکت های بازرگانی به موازات تعاونی  ها در تجارت مواد اولیه

 خریـداری سـهمیه مـورد نیـاز شـرکت های دارای کـد و سـهمیه بهین یـاب از مسـیر 
بازرگانـی    شـرکت های 

 پیـدا کـردن شـرایط بهتـر بـرای تحویل کاال بـا تجمیع سـهمیه خرید برای شـرکت های 
دارای سـهمیه کمتـر از ضریب محموله 

 رسـیدگی بـه تخلفـات عامـان توزیـع، احـراز تخلـف و ارائـه گـزارش به کمیته توسـط 
نماینـدگان اتـاق بازرگانـی و اتـاق تعـاون )نماینـدگان اتـاق بازرگانـی نهـاد ناظر بـر عملکرد 

بازرگانی( شـرکت 

همچنیـن در دوره چهـارم هیـات مدیـره انجمـن ملـی جلسـات دیگری هـم با سـازمان ها و 
نهادهـای دولتـی و خصوصـی برگـزار شـد از جمله جلسـات با مرکـز پژوهش هـای مجلس، 
سـازمان امـور مالیاتـی، معاونت پیشـگیری وقوع جرم قـوه قضاییه، دفتر پیشـگیری از قاچاق 
فـرآورده هـای نفتـی سـتاد مبـازره بـا قاچـاق کاال و ارز ، وزارت امـور خارجـه و.... و ضمـن 
معرفـی و شناسـاندن انجمـن و اقدامات آن به سـازمانهای مذکور، در راسـتای رفع مشـکات 

پیشـروی تولیدکننـدگان ایـن صنعت مذاکراتـی انجام و پیگیری شـد.
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سایر جلسات

عـاوه بـر عضویـت نمایندگان تشـکل هـای عضو انجمـن ملی در هیـات مدیره این تشـکل، 
در مواقـع ویـژه جهـت اعـام نظر انجمـن ملی درخصوص موضوعات حسـاس، این تشـکل با 
برگـزاری جلسـات کارشناسـی با تشـکلهای تخصصـی به بررسـی موضوع و اعـام نظر جمع 
حاضـر کـه نماینـدگان صنعت میباشـند پرداخته اسـت. همچنین جلسـاتی با هیـات مدیره 
ادوار انجمـن ملـی و جلسـاتی با رؤسـای تشـکلهای عضو برگـزار و همچنین در هر جلسـه از 
جلسـات هیـات مدیـره، یکی از تشـکلهای تخصصـی دعـوت و درخصوص مشـکات اعضای 

ایـن انجمـن هـا، ارتباطات گسـترده تر با انجمـن ملـی و.... مذاکراتی انجام شـد.

قابـل ذکـر اسـت شـرایط ویژه دو سـال گذشـته با شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور و افت و 
خیـز آن در بـازه هـای زمانـی مختلـف منجر شـد بسـیاری از جلسـات ایـن دوره بـه صورت 

مجـازی برگزار شـود.
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انجام مطالعات پژوهشی
در دوره چهـارم هیـات مدیـره انجمـن پـروژه هـای پژوهشـی تعریـف و در دسـتور کار قـرار 

گرفـت کـه عناویـن آن بـه شـرح زیر میباشـد: 

1 موثرترین راهکار برای مدیریت بازار پسماند

2 گرید بندی پی وی سی

3 گرید بندی پلی پروپیلن

4 بررسی زنجیره ارزش کاالهای پلیمری

5 رقبای تجاری منطقه و اثرگذاری بر اقتصاد صنایع پاستیک

6 نقش هم پیوندی های منطقه ای و تاثیر آن بر اقتصاد صنایع پاستیک
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تفاهم نامه همکاری فی مابین 
موسسه آموزشی اتاق بازرگانی تهران و انجمن ملی

ایـن تفاهـم نامـه در سـال 99 با هـدف نیازسـنجی، طراحی و برگـزاری دوره های آموزشـی 
عمومـی و پیشـرفته و دوره هـای تخصصـی   امضـا شـد. بر اسـاس این تفاهم نامـه همکاری 
میـان آیتـک کـه موسسـه آمـوزش اتـاق بازرگانی تهـران از یـک سـو و انجمن ملـی صنایع 
پلیمـر ایـران از سـوی دیگـر جهـت برگـزاری دوره آموزشـی و همچنیـن خدمات آموزشـی 

مربوطـه برقرار میشـود .

انعقاد تفاهم نامه های همکاری 
با سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی

در راسـتای تعامـات بیشـتر بـا نهادهـای مرتبـط با صنعـت، انجمن ملی هر سـال اقـدام به 
انعقـاد تفاهـم نامـه هـای همـکاری بـا سـازمانها و نهادهـای دولتـی و خصوصـی مینماید، از 
جملـه تفاهـم نامـه هـای منعقـد شـده در دوره چهـارم هیـات مدیـره میتـوان به مـوارد زیر 

اشـاره کرد:
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تفاهم نامه همکاری فی مابین 
شرکت بازرگانی پتروشیمی و انجمن ملی

در سـال 99 بـا توجـه بـه مشـکات تامیـن مـواد اولیه انجمـن ملـی صنایع پلیمر ایران و شـرکت 
بازرگانی پتروشـیمی به منظـور افزایـش همـکاری هـا در جهـت توسـعه صنعت پلیمر بـا رویکرد 
صـادرات صنایـع تکمیلـی و کمـک بـه تامین مـواد اولیـه واحدهای تولیـدی، جلسـات و مذاکراتی 
داشـتند و نهایتا در نمایشـگاه ایران پاسـت 99، با انعقاد یک یادداشـت تفاهم، تصمیم بزرگی را در 

جهـت حمایـت واقعـی از صنعت پاسـتیک و مـواد اولیه آن اخـذ کردند.

امکان اسـتفاده از توانمندی لجسـتیکی شـرکت بازرگانی پتروشـیمی همچون انبارهـای خارجی و 
شـبکه حمل و نقل، پتانسـیل واردات و توسـعه بازرگانی کارا و شـفاف و همچنین افزایش ظرفیت 

صـادرات و واردات هدفمنـد از مهمتریـن ویژگـی های این تفاهـم نامه بود.

ایـن تفاهـم کـه بـا حضـور مدیـران شـرکت بازرگانی پتروشـیمی و هیـأت رئیسـه انجمـن ملـی 
صنایع پلیمر ایـران بـود با هدف تامین مناسـب مواد اولیـه و كاهش التهابات بـازار از طریق فعالیت 
شـفاف و توانمنـد طبق مقـررات و قوانین موجود و همچنیـن ایجاد امكان اسـتفاده از ظرفیت های 

صادراتـی طرفیـن جهـت صادرات محصوالت تکمیلی پتروشـیمی منعقد شـده اسـت. 

انعقـاد ایـن تفاهـم نامه بـا پیگیری های عملیاتی و حقوقی بسـیاری همـراه بوده و پـس از مدت ها 
بحـث هـای جدی کارشناسـی و فنی به رشـته تحریـر در آمـده و در نهایت به تأیید نهایی رسـیده 

اسـت. گفتنی اسـت کـه مذاکرات جانبـی در زمینه همکاری هـای دوجانبه همچنان ادامـه دارد.
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تفاهم نامه همکاری فی مابین 
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و انجمن ملی

ایـن تفاهـم نامـه بـا هـدف ایجـاد تعامات بیشـتر صنعـت و دانشـگاه در زمینـه هـای مختلف از 
جملـه برگـزاری دوره هـای علمـی مشـترک جهـت ارتقـاء سـطح آگاهی اعضـا انجمـن ، برگزاری 
کارگاه، همایش و سـمینارهای آموزشـی و فنی ، ارائه خدمات مشـاوره ای، پروژه های پژوهشـی و 
تحقیقاتـی در راسـتای ایجـاد دانش فنی، برگزاری تورهای صنعتی توسـط مراکز تولیدی- صنعتی 
عضـو انجمـن جهت آشـنایی دانشـجویان و کارآفرینان با فعالیت های شـرکت هـای عضو انجمن، 
جـذب فـارغ التحصیان کارشناسـی ارشـد و دکتری توسـط اعضـا انجمن ملی، جذب شـرکتهای 
فن آور ایجاد شـده توسـط پژوهشـگاه که در حالت پیش رشـد قرار دارند توسـط اعضای انجمن، 
در حال بازبینی، اصاح  و امضا میباشـد. در این راسـتا در اردیبهشـت ماه 1401 با کاهش شـیوع 
ویـروس کرونـا، اولیـن تور  بازدید از شـرکتهای عضو انجمن ملی صورت گرفـت و بازدید از کارخانه 
شـرکت پارسـا پلیمر شـریف برای دانشـجویان کارشناسی ارشـد و دکترای پلیمر پژوهشگاه پلیمر 

و پتروشـیمی ایران انجام شـد. 
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تفاهم نامه همکاری فی مابین 
مرکز رشد فناوری پلیمر و انجمن ملی

ایـن تفاهـم نامـه در راسـتاي حمایـت از هسـته هـای کارآفرین و ایجـاد تعامل هرچه بیشـتر 
واحدهـای مسـتقر در »مركز رشـد و فنـاوری پلیمر«،  در زمینه های برگـزاری دوره های علمی 
مشـترک جهـت ارتقـاء سـطح آگاهـی اعضـا انجمـن،  برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی جهت 
آشـنایی عملـی اعضـا انجمن، برگـزاری تورهای صنعتی توسـط مراکز تولیـدی- صنعتی عضو 
انجمـن جهـت آشـنایی دانشـجویان و کارآفرینان بـا فعالیت های شـرکت های عضـو انجمن،  
ارائـه خدمات مشـاوره ای به اعضای معرفی شـده توسـط انجمن، تسـهیل در انجـام پروژه های 
تحقیقاتـی مشـترک در زمینه هـای مختلـف در صـورت تمایـل طرفیـن و تعریف پـروژه های 
دانشـجویی در مقاطع کارشناسـی ارشـد و دکترای پلیمر پژوهشـگاه براسـاس سفارش انجمن 
و منطبـق بـا نیـاز مراکـز صنعتی عضو انجمن، جذب دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و دکتری 
آمـوزش داده شـده از طـرف مرکز رشـد توسـط اعضـا انجمن ملـی، پذیرش واحدهـای فن آور 

مسـتقر در مرکز رشـد توسـط اعضـای انجمن، در حـال بازبینی و امضا میباشـد.

تفاهم نامه همکاری فی مابین 
کارگزاری بیمه پرتو گستر برین و انجمن ملی 

ایـن تفاهـم نامـه در بهمن ماه سـال 99 با هدف حمایـت از اعضای انجمن در راسـتای دریافت 
خدمـات بیمـه ای اصولـی و بهتـر با هزینه کمتر در راسـتای بهبود فضای کسـب و کار توسـط 
طرفیـن امضـا شـد. موضوع تفاهم نامه مزبور تعامـل و همکاری فی ما بین کارگـزاری و انجمن 
جهـت مشـاوره و انجـام امـور بیمه ای در کلیه رشـته های بیمـه های بازرگانی رایج کشـور که 

از طرف شـورای عالی بیمه مرکزی تعیین شـده اسـت، عنوان شـده اسـت.
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تفاهم نامه همکاری فی مابین  
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن ملی

ایـن تفاهـم نامـه در خرداد ماه سـال 1401 به منظور ایجاد و گسـترش همفکری و همکاری 
هـای آموزشی-اشـتغالی در جهـت معرفی طـرح کوآپ این دانشـگاه منعقد گردید. براسـاس 
تفاهم نامـه میـان انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایـران و دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر بـا هدف 
ارتقـای آمـوزش دانشـجویان دوره کارشناسـی، دوره آموزش کارورزانـه ) )co-opبا همکاری 

واحدهـای صنعتی برگزار می شـود. 

اشـتغال همواره یکی از دغدغه های اصلی دانشـجویان بوده اسـت. دانشـجویان در رشـته های 
مختلـف بـه خصـوص رشـته هـای مرتبط بـا بخش صنعـت همـواره ایـن انتظـار را از فضای 
دانشـگاه دارنـد کـه آن هـا بـرای حضـور در فضـای کار توانمنـد کننـد. از همین رو دانشـگاه 
صنعتـی امیرکبیـر بـا اجـرای طـرح کارشناسـی کارورزانـه به دنبـال تحقق این هدف اسـت. 
دوره کارشناسـی کارورزانـه، ترکیبـی از بازه هـای تحصیـل تمام وقـت در دانشـگاه و بازه های 
کار تمام وقـت در صنعـت بـوده که هدف ازاجـرای آن. تعمیق یادگیری، ارتقا اشـتغال پذیری، 
نظـم در کار و تحصیـل و آماده سـازی بـرای حضـور در صنعـت اسـت. در ایـن بیـن انجمـن 
ملـی صنایـع پلیمـر ایران بـه عنـوان فراگیرترین تشـکل صنعت پلیمر کشـور رسـالت ایجاد 

ارتباطـی بیـن برگزارکننـدگان ایـن طـرح و صنعتگران کشـور بر عهده گرفته اسـت.
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تفاهم نامه همکاری فی مابین مدرســه کســب و کار اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران و انجمن ملی

ایـن تفاهـم نامه به منظور توسـعه همكاري ها و اسـتفاده بهینه از ظرفیت هـا و توانمندي هاي 
طرفیـن در راسـتاي شناسـایی فرصت هـا و رفـع چالش های کسـب و کارها از طریـق طراحی، 
اجـرا و اطاع رسـانی برنامه هـای متعـدد مشـاوره ای، آموزشـی و پژوهشـی منعقد و در سـال 

1400 مـورد امضا قـرار گرفت.

تفاهم نامه همکاری فی مابین انجمن علوم 
و مهندسي پلیمر ایران و انجمن ملی

ایـن تفاهـم نامـه به منظـور گسـترش ارتباط و ایجـاد همفکـری و بهره گیـری از توانایی های 
علمـی، آموزشـی بیـن انجمـن ملـی و انجمـن علـوم و مهندسـي پلیمـر ایـران و همچنیـن 
برگـزاری دوره هـای  تخصصـی پیشـرفته در زمینه پلیمر و پاسـتیک، برگـزاری کارگاه های 
آموزشـی و تورهـای صنعتـی دانشـجویی جهـت ارتقاء سـطح آگاهـی اعضا انجمـن  منعقد و 

در سـال مـورد امضا قـرار گرفت.

تفاهم نامه همکاری فی مابین 
مجتمع فنی تهران و انجمن ملی

ایـن تفاهم نامه در راسـتاي برگـزاری دوره های عمومی و تخصصی پیشـرفته در زمینه پلیمر 
و پاسـتیک و سـایر دوره هـای آموزشـی بیـن رشـته ای  و برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی 

جهـت ارتقـاء سـطح آگاهـی اعضا انجمـن منعقد و در سـال 1400 مـورد امضا قـرار گرفت.
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  برگزاری دوره های آموزشی
کمیسـیون آمـوزش انجمـن ملـی  با همکاری کمیسـیون های دیگـر در زمان هـای مختلف 
دوره هـای آموزشـی جهـت آگاه سـازی اصحـاب صنعـت برگزار میشـود. از جملـه دوره های 
آموزشـی برگـزار شـده در دوره چهارم هیـات مدیره انجمن ملی، دوره های آموزشـی مفاهیم 
اساسـنامه، معامـات و آییـن نامـه هـای سـازمان بـورس کاالی ایـران و زنجیره تامیـن مواد 
پلیمـری، قـرارداد های بلنـد مدت و پریمیموم و بازارهای مالی، طرح افق و پرسـش و پاسـخ 
هـای حـوزه وزارت صمت، برگزاری دوره آموزشـی اقتصـاد خرد برای مدیران و.... بوده اسـت. 

سایر دوره های آموزشی برگزار شده در دوره چهارم هیات مدیره به شرح ذیل می باشد:

 سـمینار آموزشـی اقتصاد خرد در تیر ماه سـال 99 با حضور آقای دکتر حمید شـهبندی 
بـا مباحـث مفاهیـم پایه، نظریه تولید و بنگاه، شناسـایی انواع سـاختار بـازار  و مفاهیم حوزه 

صنعتی  اقتصاد 
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 سـه دوره آموزشـی پرسـش و پاسـخ در خصـوص سـامانه جامـع تجـارت و طـرح افـق با 
حضـور مدیـران حـوزه الکتریک و آمـار وزارت صنعت، معدن و تجارت در پلتفرم اسـکای روم 

در پاییز  زمسـتان سـال 1399 

 سـمینار آموزشـی قطعه شناسـی در برق صنعتی و الکترونیک با همکاری شـرکت فسـتو 
آلمان و موسسـه اندیشـه برتر میران 

 دوره آشـنایی بـا بـازار عمـان بـا همـکاری اتـاق مشـترک بازرگانـی ایران_عمـان در ۲۷ 
بهمـن ۹۹ در پلتفـرم اسـکای روم 

 دوره آشـنایی بـا بـاراز کویـت، با همـکاری اتـاق مشـترک بازرگانـی ایران_کویت، جهت 
آشـنایی و ورود بـه بـازار کویـت در ۵ اسـفند ۹۹ در پلتفرم اسـکای روم 

 تحلیلگـری صنعـت پتروشـیمی با همـکاری بورس کاالی ایران و دانشـگاه امـام صادق به 
صـورت مجـازی در  اردیبهشـت 1400 با اسـاتید مجرب بـه صورت مجازی 

 دوره آموزشـی بـازار سـرمایه که بـا همکاری بورس کاالی ایران در بسـتر اسـکای روم به 
صورت مجـازی در تیر 1400 

 دوره عمـق سـاخت داخـل بـا همـکاری سـازمان وزارت صمـت در بسـتر اسـکای روم به 
صـورت مجـازی در شـهریور 1400 

 آشـنایی بـا مدیریـت کسـب و کار خانوادگی بـا همکاری مدرسـه کسـب وکار تکاپو اتاق 
بازرگانـی تهـران به صـورت مجـازی در آذر ماه 1400 

 اصـول تجـارت بیـن الملل بـا محوریـت ترکیه با همـکاری اتاق مشـترک ایـران و ترکیه 
در دی مـاه 1400 بـه صـورت مجازی

 همچنیـن تعـدادی دوره هـای آموزشـی به صـورت حضـوری در پانزدهمین نمایشـگاه بین 
المللـی ایـران پاسـت کـه در بهمـن ماه 1400 برگزار شـده اسـت کـه عناوین آنها به شـرح 

باشـد: ذیل می 

 انتخاب مواد به همراه معرفی برخی از راهکارهای جدید بهبود خواص مواد پلیمری
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 اقتصاد خرد با رویکرد صنعتی

 بررسی بازار کشور سوریه

 نحوه ورود به بازار کشور سوریه

PVC پایداری نوری در صنعت 

 نحوه ورود به بازار کشورهای منطقه اوراسیا

 آشنایی با خدمات صندوق ضمانت صادرات

سـمینار آموزشـی اقتصـاد خرد در اردیبهشـت ماه سـال 1400 بـا حضور آقـای دکتر حمید 
شـهبندی بـا مباحـث مفاهیـم پایـه، نظریـه تولید و بنـگاه، شناسـایی انواع سـاختار بـازار و 

مفاهیم حـوزه اقتصـاد صنعتی
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برگزاری همایش های سالیانه مورد نیاز صنعت
نیـاز صنعـت بـه آمـوزش همـواره یـک نیـاز ضـروری مـی باشـد. در راسـتای تامیـن نیـاز 
صنعتگـران بـه مباحـث کلـی و موضوعاتـی کـه روزانـه با آنهـا درگیـر هسـتند، انجمن ملی 

اقـدام بـه برگـزاری همایـش هـای سـالیانه بـا موضوعـات روز نمـوده اسـت. از جملـه:

سومین همایش نوآوری در صنعت پالستیک

سـومین همایـش نـوآوری در صنعت پلیمـر، به همراه نـوآوری، فرصتی برای سـرمایه گذاری 
هوشـمند و دسـتیابی بـه توسـعه پایدار بـه دلیل پاندمی گسـترده ویروس کرونـا در28 و 29 
بهمـن مـاه سـال 1399 بـه صـورت مجـازی در پلتفـرم ZOOM  برگـزار گردید. سـومین 
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همایـش نـوآوری در صنعـت پلیمـر همزمـان بـا ارائـه راهکارهای فنی، بـه دنبـال آن بود که 
نیازهـای صنایـع و شـرکت هـا را در قالب نـوآوری مطرح کند.

در ادامـه پیگیـری هدف گذاری کمیسـیون مبنی بـر برگزاری همایش مذکـور مکاتبات الزم 
جهـت دریافـت حمایـت هـای مـادی و معنـوی مرتبط آغـاز گردید کـه به حمایـت معنوی 
صنـدوق و نـوآوری و شـکوفایی ریاسـت جمهـوری، دانشـگاه صنعتـی امیـر کبیـر، شـرکت 
پژوهـش و فنـاوری پتروشـیمی، مرکز رشـد و نوآوری دانشـگاه آزاد اسـامی و اتـاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشـاورزی تهران و حمایت مالی شـرکت های طب پاسـتیک نوین، پارسـا 
پلیمـر شـریف، رنگدانـه سـیرجان، پایـا پلیمـر دانا، فـرا پلیمر شـریف، ویـرا بسـپار، مجتمع 

پاسـتیک طبرسـتان، مجتمـع فراصنعت طبرسـتان و گرانول معصـوم انجامید. 
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9 جلسـه کارگـروه نـوآوری نیـز برگـزار و امور مربوط به سـومین همایش نـوآوری در صنعت 
پلیمـر بررسـی و مدیریـت شـده اسـت. همچنیـن کمیتـه علمـی همایـش در آذر ماه سـال 
1399 شـروع بـه فعالیـت نمـود و پـس از برگـزاری جلسـات مسـتمر، 5 محـور اصلـی برای 
محتـوای همایـش درنظرگرفتـه شـد کـه به تائید شـورای سیاسـت گـذاری همایش رسـید: 

1 توسعه کسب و کار از طریق نوآوری

2 روش های حفاظت حقوقی از دستاوردهای نوآورانه

3 ایده ها و دستاورد های نوآورانه در صنعت پلیمر

4 چابکی در تصمیم گیری در تاطم های محیطی 

5 فرصت های توسعه صادرات
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دومین همایش ملی چشم انداز اقتصاد صنعت پالستیک

 شـرایط سیاسـی و اقتصـادی سـال جـاری و نوسـات ارزی و پیچیدگـی هـای برنامـه ریزی 
بـرای واحدهـای تولیـدی، نیـاز به آگاهی بخشـی صنعتگـران در حوزه اقتصاد بیـش از پیش 
احسـاس شـده و هـر چه بیشـتر سـازمان ها را به سـمت کسـب دانـش اقتصادی سـوق می 
دهـد. از ایـن رو انجمـن ملـی صنایع پلیمر ایران به عنـوان انجمنی ملـی و فراگیر با عضویت 
پانـزده انجمـن زیـر مجموعه و به عنوان متولی یکی از سـه صنعت ارزش آفرین و اشـتغالزای 
کشـور، بـا توجـه بـه رسـالت وجـودی، توسـط کمیسـیون آموزش خـود بـا برگـزاری اولین 
همایش ملی چشـم انداز اقتصاد صنعت پاسـتک در اردیبهشـت ماه سـال 1398 و استقبال 
بـی نظیـر صنعتگـران از آن، تصمیـم گرفـت تا دومیـن دوره ایـن همایش را در سـال 1400 
برگـزار نمایـد. در ایـن راسـتا با تشـکیل کمیته هماهنگـی و کمیته علمی همایـش اهداف و 

محورهـای همایـش به شـرح زیـر برنامه ریزی شـد:   
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1 پیش بینی شاخص های کان اقتصاد ایران در سال 1400

2 تأثیر روندهای جهانی بر اقتصاد صنایع تکمیلی پتروشیمی در سال ۱۴۰۰

3 شناسایی فرصت های سرمایه گذاری پیش رو در صنایع پاستیک از طریق تحلیل زنجیره ی ارزش

4 تهدیدها و فرصت های شیوع ویروس کووید- ۱۹ در اقتصاد صنایع پاستیک

5 نقــش تجارت منطقه ای، جهت گیری های تجاری و رقبا در توســعه ی صــادرات صنایع تکمیلی 

پتروشیمی
6 بررسی تأثیر سیاست های اقتصادی کشور )قوانین، مقررات و آیین نامه ها( بر رونق صنایع تکمیلی 

پتروشیمی
7 ارائه ی نحوه بهره مندی از روش های مختلف تأمین مالی، مزایا و محدودیت ها در سال1400

8 تحلیل نحوه  اثرگذاری تنظیم گری بی طرفانه در ایجاد تحوالت اقتصادی

همچنین در این دوره همایش سازمان هایی حمایت معنوی و شرکت هایی به عنوان حامیان 
مالی  همراهی داشتند، که به شرح ذیل می باشد:
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 حامیان معنوی:
سازمان توسعه تجارت ایران ،دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران،خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران،خانه صنعت، معدن و تجارت 
اســتان مازندران،خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان،اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران،اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشــاورزی تهران،پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی ایران،انجمن 
تولیدکننــدگان لوله و اتصاالت پلی اتیلن،انجمن تولیدکنندگان مســتربچ و آمیزه ای پلیمری،انجمن 
تخصصی صنایع همگن پاستیک استان کرمان،انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تولیدکنندگان 
تجهیزات پلیمری ،انجمن تخصصی صنایع همگن گرانول ســازان قم،انجمن صنایع پاستیک استان 
ســمنان،انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان ،گروه مجات بســپار،خبرگزاری صنایع،انجمن صنایع 
همگن پاستیک استان البرز،انجمن صنفی تولیدکنندگان در و پنجره ایران،اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران،انجمن صنایع پلیمری و شیمیایی خوزستان،جامعه قالبسازان ایران
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 حامیان مالی:
شـرکت های طب پاسـتیک، مجتمع پاسـتیک طبرسـتان، پتروشـیمی پلی پروپیلن جم، همپار، 
ماشـین های تزریق پاسـتیک پوالد، تولیدی نایلون سـپید، گروه صنعتـی وحید، مجتمع فرا   صنعت 
طبرسـتان، سـامان پلیمر، ماشین سـازی الکترو هیدرولیکان، صنایع پاسـتیک تک ظرف، شـرکت 
صنعتی جهادین پرند )نوباوه(، کارگزاری نهایت نگر، ویسـتا پلیمر مهر، ارس ماشـین، پارسـان پلیمر، 
پایدار پلیمر اوژن، فارمد پلیمر، شـرکت تعاونی پی وی سـی ایرانیان، ایده آل، مؤسسـه اندیشـه برتر 
میران، پرشـین صنعت بهارسـتان، پارسـا پلیمر شـریف، فرا پلیمر شـریف، تهران دلتا، ماشین سـازی 
پارسـیان، رنگدانـه سـیرجان، لوله گسـتر خادمی،آوند پاسـت کرمـان، مجتمع پترو نیرو سـیرجان، 
کارگـزاری آراد ایرانیـان، بـورس کاالی ایـران، صنایـع بسـته بنـدی پویـا پاسـت آزادی، آریـا پلیمر 
آذرخـش، شـیما کفـش، نکو بهینه، کیمیـاران، گرانـول معصوم، نیک پلیمر کردسـتان، چـرم ایران، 

نـوران صنعت تهـران، مهر آریـا پلیمر پارس

چهارمین همایش نوآوری در صنعت پالستیک

چهارمیـن همایـش ملی نـوآوری در صنایع پلیمـر در 1 و 2 اسـفند ماه سـال 1400 به صورت نیمه 
حضـوری در محـل سـالن دیپلماتیـک وزارت امور خارجه برگـزار گردید. همایش نـوآوری در صنعت 
پلیمـر همزمـان بـا ارائه راهکارهای فنی، به دنبـال آن بود که نیازهای صنایع و شـرکت ها را در قالب 

نـوآوری مطرح کند.

در ادامـه پیگیـری هـدف گذاری کمیسـیون مبنی بر برگـزاری همایش مذکور مکاتبـات الزم جهت 
دریافـت حمایـت هـای مـادی و معنوی مرتبط آغاز گردیـد که به حمایت معنوی صنـدوق و نوآوری 
و شـکوفایی ریاسـت جمهوری، شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی دفتر توسـعه صنایع پایین دسـتی، 
اتـاق بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی ایـران، اتاق بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی تهران، 
خانـه صنعـت معدن و تجارت اسـتان تهران و حمایت مالی شـرکت های پارسـا پلیمر شـریف، وینو 
پاسـتیک، مان پاسـتیک، طب پاسـتیک، مجتمع پاسـتیک طبرسـتان، گرانول معصوم، سامان 

پلیمـر، آوند پاسـت کرمان،تهران پلیمر یـارا انجامید. 
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کمیتـه علمـی همایـش در آبان ماه سـال 1400 شـروع به فعالیت نمـود  و پس از برگزاری جلسـات 
مسـتمر، 5 محور اصلی برای محتوای همایش در نظر گرفته شـد که به تائید شـورای سیاسـتگذاری 

رسید:  همایش 

محور1 : توانمند سازی و شکوفایی نوآورانه در سازمان ها

محور2: بررسی تحوالت بزرگ بر صنعت پاستیک

محور3: روندهای تغییر و نوآوری در صنعت پلیمر

محور 4: محیط زیست، محدودیت ها و نواوری سبز

محور 5: تجارب شکست و موفقیت در مسیر نوآوری

در ایـن همایـش عـاوه بر ارائه سـخنرانی ها و مقاالت مرتبط، سـنگ بنای جایزه نـوآوری در صنعت 
پلیمر نیز زده شـد و در اولین دوره این رویداد از 12 شـرکت به عنوان شـرکت های نوآور در صنعت 

پلیمـر تقدیر و تشـویق به عمل آمد.
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سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پالستیک در ایران 1401

امـروزه بـا توجـه بـه شـرایط سیاسـی و اقتصادی سـال گذشـته و نوسـات ارزی و پیچیدگی های 
برنامـه ریـزی بـرای واحدهـای تولیدی، نیاز به آگاهی بخشـی صنعتگـران در حـوزه اقتصاد بیش 
از پیـش احسـاس شـده و هـر چه بیشـتر سـازمان ها را به سـمت کسـب دانش اقتصادی، سـوق 
می دهـد. از ایـن رو انجمـن ملـی صنایع پلیمر ایـران به عنـوان انجمنی ملی و فراگیـر با عضویت 
19 انجمن عضو و به عنوان متولی یکی از سـه صنعت ارزش آفرین و اشـتغالزای کشـور، با توجه 
بـه رسـالت وجـودی خـود که همانـا شناسـایی و رفع موانع توسـعه بنگاه هـای عضو در راسـتای 
افزایـش نـرخ بـازده سـرمایه و تـوان رقابـت پذیـری آنان اسـت، اهداف بلند مـدت خـود را برنامه 
ریـزی نمـوده و نقشـه راه روشـنی را در افق دید کمیسـیون هـای تخصصی خود قرار داده اسـت. 
در ایـن راسـتا کمیسـیون آمـوزش انجمـن ملی اقدام بـه برنامه ریزی جهت برگزاری » سـومین 
همایـش ملی اقتصاد صنایع پالسـتیک در ایـران 1401« در خـرداد ماه سـال 1401 نمود.

در این راسـتا با تشکیل کمیته هماهنگی و کمیته 
علمـی همایـش اهـداف و محورهـای همایـش به 

شـرح زیـر برنامه ریزی شـد:   

ایـن  برگـزاری  از  انجمـن  آمـوزش  کمیسـیون   
داشـت: اصلـی  هـدف  چهـار  همایـش 

1 شناسـاندن یـک تصویر کلـی از اقتصاد صنایع 

پاسـتیک ایران بـرای فعـاالن این حوزه در سـال 
جاری

2 ایجـاد یـک ارتبـاط دو طرفه موثر بیـن فعاالن 

اقتصـادی و تصمیـم گیـران سـطح کان اقتصـاد 
کشـور بـه منظـور بررسـی هرچـه دقیق تـر تاثیر 
کار  و  برکسـب  اقتصـادی  کان  هـای  سیاسـت 

پاسـتیک صنایع 
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3 ایجـاد آشـنایی در خصـوص فرصت های سـرمایه گذاری پیـش رو برای بنگاه هـای اقتصادی 

پاستیک صنایع 

4 بهبـود سـطح ارتباطـات و تعامـات فضاهـای دانشـگاهی و پژوهشـی بـا صنایع پاسـتیک و 

تعریـف پـروژه هـای کاربـردی ایـن حـوزه )فرآینـد هـای تحقیق و توسـعه بنـگاه ها(

کمیتـه علمـی همایـش از آذرماه سـال 1400 شـروع به فعالیت نمـود و پس از برگـزاری بیش از 
ده جلسـه تخصصـی، 3 محـور اصلـی بـرای محتوای همایـش را در نظـر گرفت که بـه تائید اعضا 

کمیته علمی همایش رسـید:

1 اقتصاد ایران در سال 1401

2 اقتصاد جهانی در سال 1401
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3 اقتصاد صنایع پاستیک در سال 1401

در ادامـه پیگیـری هـدف گـذاری کمیسـیون مبنـی بر برگـزاری همایـش مذکور، مکاتبـات الزم 
جهـت دریافـت حمایـت های معنوی و مالی سـازمانهای و شـرکت هـا مرتبط آغـاز گردید که به 

حمایـت معنـوی و مالی زیر منجر شـد:

سـازمان های حامی معنوی: دفتر توسـعه صنایع پایین دستی شـرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایـران، خانـه صنعـت، معـدن و تجارت ایـران، خانه صنعـت، معدن و تجارت اسـتان تهـران، خانه 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان مازنـدران، خانـه صنعت، معـدن و تجارت اسـتان کرمـان، اتاق 
بازرگانـی صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران، اتـاق بازرگانـی صنایع، معـادن و کشـاورزی تهران، 

پژوهشـگاه پلیمر و پتروشـیمی ایران و... 

شـرکت هـای حامـی مالـی: مجتمـع پاسـتیک طبرسـتان، بانـک صنعـت و معـدن، مـان 
پاسـتیک، پتروشـیمی خوزسـتان، صنایع ورق ایران، بانک تجارت، پایدار پلیمر اوژن، پتروشیمی 

جـم، همپـار، نیرومند پلیمـر پارس،کهـان تاک پـارت و ...

در راسـتای اطاع رسـانی گسـترده تر همایش، پوسـترهای همایش در بسـیاری از شـهرک های 
صنعتی کشـور تهیه و نصب شـد.
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اولین همایش توسعه صادرات صنایع پلیمری

طـی سـال های اخیـر علـی رغم تمام مشـکات ناشـی از تحریم  ها بـر پیکره صادرات کشـور، 
صنایـع پلیمـر یکـی از ارزآورتریـن صنعـت ها باقی مانده اسـت، تا آنجا که در سـال گذشـته 
بـا یـک میلیـارد و سـی و یـک میلیـون دالر صـادرات مسـتقیم محصـوالت پلیمـری، ایـن 
صنعـت پیشـتاز صـادرات ایـران بـوده اسـت، از ایـن رو انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایـران 
بـه عنـوان انجمنـی ملـی و فراگیـر بـا عضویـت 14 تشـکل زیـر مجموعـه در آن زمـان و به 
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عنـوان متولـی یکـی از سـه صنعـت ارزش آفریـن و اشـتغالزای کشـور، بـا توجـه به رسـالت 
وجـودی خـود که همانا آگاهی بخشـی به اعضـا و تولیدکنندگان صنایع تکمیلی پتروشـیمی 
می باشـد و بـا کسـب تجربیـات و آشـنایی هرچـه بیشـتر متولیـان امـر بـا ایـن صنعـت در 
راسـتای رونـق و اعتـای هرچه بیشـتر ایـران عزیزمان، بر آن شـد تا در کمیسـیون صادرات 
انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایران اقـدام به برگزاری همایشـی تحـت عنـوان »اولین همایش 
توسـعه صـادرات صنایـع پلیمـری« در تیرماه سـال 1400 نمایـد. با این امید کـه گامی موثر 

در راسـتای رشـد و توسـعه هرچه بیشـتر صـادرات صنایع پلیمری کشـور باشـد. 

چهار محور اصلی در کمیته علمی همایش مطرح و به تایید این کمیته رسید.

1 معرفی ظرفیت ها و فرصت های صادراتی صنایع پلیمری ایران

2 بررسی بازارهای هدف و شناسایی بازارهای جدید محصوالت پلیمری

3 آشـنایی بـا قوانیـن و مشـوق هـای قانونی و شناسـایی موانع موجـود در توسـعه صادرات 

صنایـع پلیمر
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4 نقـش تشـکل ها و شـرکت های مدیریـت صادرات در توسـعه پایدار صـادرات محصوالت 

پلیمری

همچنیـن با توجه حجم صادرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم تولیـدات در زنجیره ارزش پلیمرها 
و نقـش صنایـع تکمیلـی در این ارزآوری کمیسـیون صـادرات انجمن نیز سـنگ بنای جایزه 
ملـی صادرکننـدگان پویـای صنعـت بنا نهاده شـد و در مراسـم پایانـی از 25 شـرکت تقدیر 

به عمـل آمد.
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حضور در نمایشگاه ها

سی امین دوره نمایشگاه  پالست اوراسیا 2021

 Plast Eurasia( سـی امیـن دوره نمایشـگاه بیـن المللـی صنعـت پاسـتیک اسـتانبول
Istanbul 2021( کـه در تاریـخ 1 الـی 4 دسـامبر )10 تا 13 آذر ماه( در منطقه اوراسـیا، با 
متـراژ  120 هـزار متـر مربع در 10 سـالن، توسـط TUYAP با همـکاری PAGEV  )انجمن 
صنعـت پاسـتیک ترکیـه ( برگـزار شـد، 496 شـرکت از 18 کشـور جهـان غرفـه داشـتند. 

همچنیـن 60742 نفـر از 99 کشـور دنیـا از این نمایشـگاه بازدیـد کردند.



انجمن ملی صنایع پلیمر ایران 90

گزارش عملکرد
دوره چهارم هیات مدیره / خرداد 1401

در ایـن نمایشـگاه معتبـر جهانی مـواد اولیـه، افزودنی های مسـتربچ، مواد شـیمیایی، پلیمر 
و پاسـتیک و نیـز مجهزتریـن و پیشـرفته ترین ماشـین آالت خطوط تولیـد صنایع پلیمر و 
پاسـتیک بـه معرض دیـد بازدیدکنندگان قـرار گرفت. شـیوه های مختلف صنایـع بازیافت، 
افزودنـی هـا، تجهیـزات تسـت آزمایشـگاهی، تجهیـزات حرارتـی و کنترلـی، سیسـتم هـای 
خنـک کننده، ماشـین آالت پاسـتیک، مـواد اولیه و مواد شـیمیایی، صنایع کمکی ماشـین 
آالت، قالـب، هیدرولیـک و پنوماتیـک، کامپوزیـت هـا، بسـته بنـدی و ذخیره سـازی، سـیلو 
ذخیـره سـازی، راه حـل های نـرم افـزاری و صنایع دیگر در این نمایشـگاه به اطاع شـرکت 

کنندگان رسـید. 
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انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایـران نیـز در سـالن 8 در غرفـه ای 12 متـری در کنـار سـایر 
مشـارکت کننـدگان ایرانـی حضـور یافـت. قبـل از برگـزاری نمایشـگاه پوسـترها و کتابچـه 
انجمـن، شـامل معرفـی انجمـن، خدمـات بـه اعضا، تشـکل های عضو، لیسـت شـرکت های 
صادرکننـده پویـا صنعـت پلیمر، راه هـای ارتباطی و.... طراحی، چاپ و بسـته بندی شـد و به 

همـراه کاتالـوگ اعضـای رسـمی در غرفـه انجمـن به نمایش گذاشـته شـد.

در حاشـیه ایـن نمایشـگاه نیز دو جلسـه بین اعضـای هیات مدیره انجمن ملـی صنایع پلیمر 
ایـران بـا آقای یـاووز اروغلو رئیس و آقای آیکوت ارن مشـاور ارشـد انجمن پاسـتیک ترکیه 
)PAGEV( در غرفـه ایـن انجمـن در نمایشـگاه برگـزار شـد و طرفین به ضـرورت رفع موانع 

تجـاری بین کشـورها تاکید کردند.
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ایران پالست پانزدهم

بـر اسـاس برنامـه ریـزی هـای انجـام شـده، پانزدهمیـن دوره نمایشـگاه بیـن المللـی ایران 
پاسـت در تاریـخ هـای 18 تـا 21 بهمـن مـاه سـال 1400 در محـل دائمی نمایشـگاه های 
بیـن المللـی تهران در چهار گروه مواد اولیه، کاالهای سـاخته و نیمه سـاخته شـده، ماشـین 

آالت و تجهیـزات و خدمـات برگزار شـد.

انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایران در نمایشـگاه ایـران پاسـت 2022 کـه در تاریخ هـای 18 تا 
21 بهمـن مـاه سـال 1400 در محـل دائمـی نمایشـگاه های بیـن المللی تهـران برگزار شـد، با 
18 تشـکل هـای عضـو خـود به صـورت هماهنـگ در این نمایشـگاه در یـک غرفـه 156 متری 

شـرکت نمود.
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در ایـن دوره از نمایشـگاه همچـون سـالهای گذشـته از میهمانـان دولتـی و بخش خصوصی 
متعـددی دعـوت بـه عمـل آمـده بـود کـه از ایـن میـان رئیس دفتـر توسـعه صنایـع پایین 
دسـتی، معـاون معادن و فرآوری مـواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرکل کنفدراسـیون 
صـادرات ایـران، رئیـس تعاونـی تامیـن نیـاز سراسـری و جمعـی از نماینـدگان اتـاق تعاون، 
رئیـس کمیسـیون صنعـت اتـاق بازرگانـی ایـران، مدیر گـروه پژوهش هـای معـدن و صنایع 
معدنـی موسسـه مطالعـات و پژوهش هـای بازرگانـی وزارت صمـت، دبیـرکل خانـه صنعـت، 
معـدن و تجـارت  تهـران، معـاون عملیـات و نظـارت بـورس کاالی ایـران، مدیرعامـل بورس 
انـرژی، مدیـر امور تشـکلها و مسـئولیت اجتماعـی اتاق بازرگانـی تهران، نمایندگان شـرکت 
بازرگانی پتروشـیمی، شـرکت پژوهش و فناوری پتروشـیمی، مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی 
و پلیمـری وزارت صمـت، رئیـس کمیتـه اقتصـاد انـرژی مجلس شـورای اسـامی، مدیر کل 
نظـارت بر کاالهای غیرفلزی سـازمان حمایـت از مصرف کننـدگان و تولیدکنندگان، مدیران 
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بانـک صـادرات از غرفـه انجمـن بازدید کرده و جلسـاتی بـا اعضای هیات مدیـره انجمن ملی 
و تشـکل های عضو داشـتند. 

قبـل از برگـزاری نمایشـگاه نیـز هماهنگی هایـی با اعضای انجمـن جهت ارائـه خدمات ویژه 
تشـریفات بـه میهمانـان خارجـی اعضـای انجمن انجام شـده بـود. در ایـن راسـتا میهامانان 
خارجـی از کشـورهای عـراق و آذربایجـان و ترکیه در نمایشـگاه حضور داشـته و بازدیدهایی 
توسـط ایشـان و هیات هـای همـراه با برنامـه ریزی های انجمـن و اعضا، انجام شـد که منجر 

بـه عقـد قـرارداد و فروش محصوالت شـرکتهای ایرانی شـد.

ترتیب عکسارو بهم بگو
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در روزهـای مختلـف ایـن نمایشـگاه کمیسـیون آموزش انجمن ملـی به برگـزاری هفت دوره 
آموزشـی شـامل انتخـاب مـواد بـه همـراه معرفی برخـی از راهکارهـای جدید بهبـود خواص 
مـواد پلیمـری، اقتصـاد خـورد با رویکرد صنعتی، بررسـی بازار کشـور سـوریه، نحـوه ورود به 
بـازار کشـور سـوریه، پایـداری نـوری در صنعـت pvc، آشـنایی بـا خدمات صنـدوق ضمانت 
صـادرات و بررسـی بازارهـای منطقـه اوراسـیا بـه صورت رایـگان اقـدام نمود که با اسـتقبال 

خوبـی روبه رو شـد. 
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ارتقای مداوم بخش رسانه ای و 
تولید محتوای خبری شبکه های مجازی

در دنیـای امـروز، رسـانه ها و سـرعت انتقال اطاعـات از مهمترین پایه ها و معیار های رشـد 
و ترقـی بـه حسـاب مـی آینـد. بـر این اسـاس تقویت بخـش رسـانه ای یکـی از اولویت های 
کاری انجمـن بـوده کـه مـورد توجـه بسـیاری از اعضـا نیز قـرار گرفته اسـت. به روز رسـانی 
مـداوم وب سـایت انجمـن، درج و انتشـار سـریع اخبـار و رویـداد هـای مرتبط بـا صنعت، به 
اشـتراک گذاشـتن اطاعیـه هـا و اباغیـه هـای مختلـف، انجـام نظـر سـنجی هـا، برقراری 
ارتبـاط بـا سـازمانهای دولتی، مصرف کننـدگان، تامین کنندگان و سـایر انجمن های داخلی 

و خارجـی از جملـه دسـتاوردهای ایـن بخش اسـت که بـه اختصار بیان میشـود.

تولید محتوا و پوشش اخبار

روابـط عمومـی انجمـن ملـی صنایـع پلیمر در راسـتای شـفاف سـازی موازین این تشـکل و 
همچنیـن، آگاه سـازی فعـاالن این صنعت، تاش داشـته اسـت که با پوشـش اخبـار مربوط 
بـه فعـاالن صنعـت و تولیـد محتـوای هـم سـو بـا فعالیت ها و سیاسـت هـای انجمـن ملی، 

نیازهـای رسـانه ای این حـوزه را برطرف سـازد.
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آمار

آمارهـای ایـن دوره از تولیـد محتـوا و پوشـش اخبـار، ارقام قابـل توجهی را نشـان می دهد. 
تیـم روابـط عمومـی انجمـن، با توجه بـه نیازهای رسـانه ای، در طـول دوره چهـارم به تولید 
محتـوا بـه صـورت، تحلیـل، مصاحبـه و خبـر پرداختـه اسـت و در ایـن بین در شـبکه های 
اجتماعـی و بـه خصـوص کانـال تلگرامـی اینپیا نیـز تا سـال 1401 بیش از 17 هـزار و 200 
خبـر صـورت گرفته اسـت، تا همراهـان تیم رسـانه ای انجمن، از لحـاظ اخبار نیاز به رسـانه 
های دیگری نداشـته باشـند. پوشـش اخبار و تولیـد محتوی در زمینه هـای مختلفی صورت 

گرفتـه اسـت کـه برخـی از آن ها به شـرح زیر اسـت:

1 تولید محتوا در زمینه فعالیت ها و سیاست های انجمن ملی 

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

3 تولید محتوا به صورت گفت و گو با مقامات دولتی در راستای پیگیری مواضع صنعتگران

4 تولید محتوا در زمینه تحلیل های اقتصادی

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

6 تولید محتوا در راستای پاسداری از مواضع فعاالن صنعت پلیمر

7 تولید محتوا در زمینه پیگیری خواسته های صنعتگران

8 پوشش اخبار صنعت

9 پوشش اخبار حوزه تجارت

10 پوشش اخبار اقتصاد کان

11 پوشش اخبار تخصصی صنعت پلیمر ایران

12 پوشش اخبار تاثیرگذار خارجی بر صنعت پلیمر ایران

13 پوشش اخبار سیاسی تاثیرگذار بر صنعت
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وب سایت انجمن ملی صنایع پلیمر ایران 

با پیگیری تیم روابط عمومی، در سـال 1400 سـرور و طراحی سـایت این انجمن بروزرسـانی 
شـد کـه بـا ایجاد سـایت جدید، انعـکاس فعالیت هـای این انجمـن بیش از پیش نمـود پیدا 

کرده اسـت. سـئو و وضعیت هاسـت این انجمن نیز در حال به روزرسـانی اسـت.  

فعالیت شبکه های اجتماعی

تیم رسـانه ای انجمن در این سـال تاش داشـته اسـت که با توجه به ضرورت حضور رسـانه 
هـا در شـبکه هـای اجتماعـی، فعالیـت خـود را در این حـوزه به صـورت قابل توجهـی ادامه 
دهـد کـه در ایـن بین مـی توان به آمـار اعضای مهم ترین بسـترهای فعالیت هـای اجتماعی 

دیجیتال اشـاره کرد:
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اینستاگرام

فعالیـت اینپیـا در اینسـتاگرام در ایـن سـال با توجه بـه نیاز حضـور تاثیرگذار در این بسـتر، 
بـه صورت فزاینده ای رشـد داشـته اسـت، از این رو با ارسـال اخبار به صـورت روزانه و تولید 
محتـوای مـورد پیگیـری مخاطبـان، تعداد دنبـال کنندگان از حـدود 3 هزار در سـال 1401 

بـه بـاالی 14 هـزار و 800 نفر  رسـیده اسـت که رشـدی جدی را نشـان می دهد.
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تلگرام

کانـال تلگـرام اینپیـا نیـر به یکـی از مهم ترین رسـانه های صنعت تبدیل شـده اسـت که در 
کنـار افزایـش 2 هـزار نفـری اعضای آن و رسـیدن به 6 هـزار دنبال کننده، هـدف مطلوبی را 

بـه دسـت آورده و بـه نوعـی در زمینه اخبار به مرجع خبری بدل شـده اسـت.
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واتس اپ

متاسـفانه بـا توجـه به فیلتر شـدن پیام رسـان تلگرام که در بیـن مردم ایران بسـیار محبوب 
اسـت، شـاهد ایـن بـوده ایـم که بسـیاری از مـردم فعالیت خـود را به پیـام رسـان واتس اپ 

منتقل کـرده اند.

در ایـن راسـتا تیـم روابـط عمومـی انجمن ملـی صنایع پلیمـر ایران بـا ایجاد 4 گـروه واتس 
اپـی، اقـدام بـه خبـر رسـانی از طریـق ایـن پلتفـرم نموده اسـت. عـاوه بـر این، گـروه های 
موجـود در واتس اپ موجب شـده اسـت که نوعی اینتراکشـن بین رسـانه اینپیـا و مخاطبان 
ایجـاد شـود، چـرا کـه مخاطبیان مـی توانند به راحتـی در این گـروه ها نظرات خـود را بیان 

کـرده و بـه صـورت مسـتقیم با تیـم روابط عمومی ارتباط داشـته باشـند.

پیگیری مشکالت از طریق واتس اپ

فعالیـت گـروه های واتس اپی موجب شـده اسـت که بسـیاری از فعاالن صنعـت، معضات و 
مشـکات خـود را در ایـن گـروه ها مطرح کننـد. چنین موضوعـی زمینه را بـرای تیم روابط 
عمومـی فراهـم کـرده اسـت کـه ایـن مشـکات را از طریـق دبیرخانـه انجمن و یا بـا مطرح 

کـردن در پیـش مراجع دولیـت آنها را پیگیـری کنند.
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حضور پررنگ اقدامات انجمن در تیتر رسانه های جمعی

تیـم روابـط عمومـی انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر، در این سـال، با گسـترش ارتباطـات خود 
در زمینـه همـکاری بـا رسـانه ها، قـدرت چانه زنـی انجمن ملـی را به صورت جـدی افزایش 

است. داده 

بـرای مثـال اخبـار سـومین همایـش نـوآوری در صنعـت پلیمـر به صـورت جدی در رسـانه 
هـای کشـور مـورد توجـه قـرار گرفـت و تقریبـا تمام رسـانه هـای به نـام ماننـد خبرگزاری 
هـای ایرنـا، ایسـنا، برنـا، فارس، تسـنیم، ایلنا و... نسـبت به پوشـش ایـن اخبار اقـدام کردند.

در سـال 1401 ، اخبـار سـومین همایـش اقتصـاد صنایع پاسـتیک و نشسـت خبـری آن  در 
بسـیاری از خبرگـزاری هـا و رسـانه هـای مطرح ماننـد خبرگزاری مهـر، فـارس، روزنامه دنیای 
اقتصـاد و غیـره منعکس شـد  و از این رو شـاهد آن هسـتیم کـه اخبار اقدامـات انجمن ملی در 
جای جای رسـانه های جمعی کشـور از جمله خبرگزاری ها و روزنامه ها قابل مشـاهده اسـت. 
ایـن موضـوع بدون شـک می تواند اقدامی صحیح در راسـتای رشـد توان چانـه زنی انجمن ملی 

بـه عنـوان مدافـع بخش خصوصی و صنعـت پلیمر در مجامـع دولتی و تصمیم گیری باشـد.

در پایـان بایـد اعـام کنیم که روابـط عمومی انجمن ملـی صنایع پلیمر ایران، دسـتاوردهای 
خـود در ایـن دوره هیـات مدیره را بدون شـک با هـدف خدمت به صنعت گران کسـب کرده 
اسـت و ایـن رویکـرد، بی شـک برای سـال های آتـی نیز ادامه خواهد داشـت، تا این تشـکل 
نـوآور و مدافـع حقـوق فعـاالن صنعـت و شـفافیت، بتوانـد هـر چه صریـح تر و سـریع تر در 

جهـت اهداف واالی خـود گام بردارد.
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جابجایی دفتر انجمن
     در راسـتای برقـراری ارتباطـات موثـر و تبدیـل شـدن انجمـن ملـی صنایع پلیمـر ایران به 
انجمنی دانش محور و پژوهشـگر طی جلسـاتی که در ابتدای فعالیت این دوره از هیات مدیره 
بـا پژوهشـگاه پلیمر و پتروشـیمی ایران برگزار شـد موضوع تغییر مکان دفتـر انجمن  مطرح و 
بـا اسـتقبال ایـن نهـاد علمی مواجه شـد. در این راسـتا با پیگیری هـای انجام شـده، نهایتا  در 

اردیبهشـت ماه 1399 دفتر انجمن در محل مرکز رشـد فناوری پلیمر مسـتقر شـد. 

تشکیل جلسات هیات مدیره
در دوره چهـارم هیـات مدیـره، تعـداد 60 جلسـه هیات مدیره بـه صورت آنایـن و حضوری 
برگـزار شـد و از ایـن جلسـات امـور اجرایی انجمـن در قالب مصوبات اسـتخراج و انجام شـد. 
اهـم تصمیمـات ایـن جلسـات که بر اسـاس ضروریات روز صنعت پاسـتیک و پلیمر کشـور، 
پیشـنهاد اعضـای هیئـت مدیـره یـا هـر کـدام از اعضـای انجمـن و.. برنامـه ریـزی و برگزار 
می گردیـد، موضوعـات متفاوتـی را شـامل مـی شـود کـه نتایـج مصوبـات آن کلیـه مسـائل 

موجـود در ایـن گزارش را شـامل می شـود. 
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عملکرد کمیسیون های تخصصی انجمن
 کمیسیون تشکلها
 کمیسیون آموزش
 کمیسیون صادرات

 کمیسیون فنی
 کمیسیون بازرگانی

کمیسیون تشکل ها

بـا توجـه بـه حوزه های متنـوع فعالیت انجمـن ملی صنایع پلیمر ایران، کمیسـیون تشـکلها 
در راسـتای حمایـت از تولیدکننـدگان کشـور و بهرمنـدی از تـوان تولیـدی و خدماتـی، بـه 
صـورت مسـتمر جلسـات مشـترک بـا تشـکلهای تخصصی عضـو برگـزار و موضوعـات کان 
صنایـع تخصصـی ایشـان را پیگیـری مـی نمایـد. حتی در شـرایط ویـژه کرونا نیز ایـن اقدام 
همـواره در اولویـت هـای انجمـن ملـی بـوده و بـا تغییـر مـدل جلسـات از حضوری بـه غیر 
حضـوری و آنایـن در راسـتای رفـع مشـکات واحدهـای عضـو تشـکل هـای تخصصـی از 

هیچگونـه تاشـی دریـغ نکـرده اسـت. در ادامـه بـه برخی از این جلسـات اشـاره میشـود.

PVC جلسات مستمر با 9 تشکل تخصصی حوزه 

 جلسه با هیات مدیره انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی

 هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران 

 هیات مدیره انجمن همگن پاستیک البرز

 هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن گرانول سازان   استان قم
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 هیات مدیره انجمن ظروف یکبار مصرف

 هیات مدیره جامعه قالبسازان ایران 

 هیات مدیره انجمن لوله و اتصاالت پلی اتیلن

 جلسات بررسی نقش بیشتر تشکل ها در برگزاری نمایشگاه ایران پاست
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انجمـن ملـی در راسـتای همبسـتگی بیشـتر و ارتبـاط موثـر بـا اعضـای تشـکلی و بنگاهـی 
خـود در ایـن  دوره هیـات مدیـره، عـاوه بر دعـوت از اعضا جهت مشـارکت در همایش های 
سـالیانه و برگـزاری جلسـات مسـتمر بـا هیـات مدیـره تشـکلهای عضـو، اقـدام بـه برگزاری 
مراسـم دیـدو بازدیـد نـوروزی در فروردیـن مـاه 1400 )کـه همزمـان بـا موج چهارم شـیوع 
ویـروس کرونـا در کشـور بود و به صورت آناین برگزار شـد(، مراسـم پایان سـال 1400 )که 
با هیات مدیره تشـکلهای عضو در اسـفند ماه 1400 در هتل ارم برگزار شـد( و مراسـم دیدو 
بازدیـد نـوروزی و افطـاری در فروردیـن مـاه 1401 در هتل پارسـیان آزادی نمود که بسـیار 

مورد اسـتقبال اعضـای انجمن قـرار گرفت.
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رفع مشکالت تشکل های عضو 

همانطـور کـه قبا اشـاره شـد، دغدغه مهـم انجمن ملی رفع مشـکات اعضا به ویژه تشـکل 
هـای عضـو میباشـد وعمـده مشـکات ایشـان تامیـن مـواد اولیه و عمـا موضوعـات مربوط 
بـه تنظیـم بـازار مواد اولیه پلیمری در کشـور میباشـد. در این راسـتا کمیسـیون تشـکلهای 
انجمـن بـا همـکاری کمیسـیون بازرگانی بـا حمایت از بخـش خصوصی پرتاش خود سـعی 

در رفـع مشـکات 19 تشـکل عضـو نموده کـه به چند مورد اشـاره میشـود:

 DOP اعـام مشـکات و بحرانهای ایجاد شـده درخصوص کمبـود مواد دی اتیـل  هگزانول و
از طـرف جامعـه صنعـت کفش ایران: ایـن موضوع به کارگـروه تنظیم بازار پتروشـیمی اعام 

و موضـوع پیگیـری تـا بـا واردات این ماده مشـکل التهاب بازار رفع شـد.  

 بحران های ایجاد شده در حوزه تامین مواد اولیه پی وی سی

 تضاد منافع میان اعضا به ویژه در حوزه کامپاند و مستربچ
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همچنین در دو سـال گذشـته با پیگیری های کمیسـیون تشـکلهای انجمن ملی، 7 انجمن 
زیـر به جمع تشـکلهای عضـو انجمن ملـی درآمدند:

 انجمن تخصصی صنایع همگن گرانول سازان قم

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی

 انجمن صنایع شیمیایی و سلولزی خوزستان 

 انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

 انجمن صنایع همگن پاستیک استان کرمان

 انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری

 انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران
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کمیسیون آموزش

ایـن کیمیسـون در هیـات مدیـره دوره چهارم با ریاسـت آقای دکتر قنبرپور شـروع به فعالیت 
نمـود و بـا تشـکیل تعداد 19 جلسـه کمیسـیون آمـوزش 27 مصوبه اسـتخراج و اجرایی شـد 
و در دو سـال اخیـر، 45 نامـه وارده  دریافـت و پاسـخ داده شـد و 32 نامـه صـادره نیز ارسـال 

گردیـد. اهـم اقدامـات انجـام شـده در ایـن دوره از هیات مدیره به شـرح زیر میباشـد:
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 تبرگـزاری دومیـن و سـومین دوره همایـش »اقتصـاد صنایـع پاسـتیک« در سـال های 
1400 و 1401

 تتشـکیل کمیتـه محیـط زیسـت بـا همـکاری کمیسـیون فنـی ایـن تشـکل، بـه منظور 
پیشـبرد اهـداف محیـط زیسـتی انجمن

 تانعقاد تفاهم با موسسـه آموزش و توسـعه منابع انسـانی اتاق بازرگانی تهران در خصوص 
همکاری مشـترک فی مابین انجمـن و اتاق تهران 

 تانعقـاد تفاهـم بـا مجتمع فنـی تهران در خصـوص برگـزاری دوره های ببین رشـته ای و 
تخصصـی صنت پلیمر و پاسـتیک 

 تانعقاد تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و مرکز رشد فناوری پلیمر 

 تانعقاد تفاهم نامه انجمن ملی و انجمن علوم و مهندسي پلیمر ایران 

برگزاری دوره های آموزشی 

نیـاز صنعـت بـه آمـوزش همـواره یـک نیـاز ضـروری مـی باشـد. در راسـتای تامیـن نیـاز 
صنعتگـران بـه مباحـث تخصصـی صنعـت و موضوعاتـی کـه روزانـه با آنهـا درگیر هسـتند، 
کمیسـیون آمـوزش انجمن ملـی اقدام به برگزاری دوره های آموزشـی همایـش با موضوعات 
روز نمـوده اسـت. کمیسـیون آمـوزش در سـال 99 و 1400 تعـداد 18  دوره های آموزشـی 

برگـزار نموده اسـت.
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از جمله:

 سـه دوره آموزشـی پرسـش و پاسـخ در خصـوص سـامانه جامـع تجـارت و طـرح افـق با 
حضـور مدیـران حـوزه الکتریـک و آمار وزارت صنعت، معـدن و تجارت در پلتفرم اسـکای روم 

در پاییز و زمسـتان سـال 1399

 سـمینار اقتصادخـرد در تیـر مـاه سـال 99 بـا حضور جناب آقـای دکتر حمید شـهبندی 
بـا مباحـث مفاهیـم پایـه، نظریه تولیـد و بنگاه، شناسـایی انواع سـاختار بـازار و مفاهیم حوزه 

اقتصـاد صنعتی 

 سـمینار آموزشـی قطعـه شناسـی در بـرق صنعتـی و الکترونیـک که با همکاری شـرکت 
فسـتو آلمان و موسسـه اندیشـه برتـر میران

 دوره آشـنایی بـا بـازار عمان با همکاری اتاق مشـترک بازرگانـی ایران_عمان در ۲۷ بهمن 
۹۹ در پلتفرم اسکای روم 

 دوره آشـنایی بـا بـاراز کویـت، بـا همـکاری اتاق مشـترک بازرگانـی ایران_کویـت، جهت 
آشـنایی و ورود بـه بـازار کویـت در ۵ اسـفند ۹۹ در پلتفـرم اسـکای روم 

 دوره مشـترک بـا مرکـز مالـی ایـران در خصـوص آمـوزش تحلیـل گـر صنعـت پلیمـر و 
پتروشـیمی بـا رویکـرد صنایـع تکمیلـی در سـال 1400
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کمیسیون صادرات

ایـن کمیسـون در هیـات مدیـره دوره چهـارم بـا ریاسـت آقای دکتر مسـعود جمالی شـروع 
بـه فعالیـت نمـود و با تشـکیل تعـداد 15 جلسـه کمیسـیون صادرات 1 جلسـه ی مشـترک 
کمیسـیون فنی و 10 جلسـه مشـترک کمیته پلیمری کمیسیون توسـعه صادرات غیر نفتی 
اتـاق بازرگانـی ایـران با کمیسـیون صادرات 51 مصوبه اسـتخراج و اجرایی شـد. اهم اقدامات 

انجـام شـده در ایـن دوره از هیـات مدیره به شـرح زیر میباشـد:
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 بررسی 643 نامه وارده و ارسال 740 نامه صادره درسال 99، 1400 و 1401

 بررسی آمارهای فصلی صادرات مواد اولیه و مصنوعات پلیمری

 بررسی آمارهای تولید و صادرات پتروشیمی ها

 اصـاح ارزش هـای گمرکی محصوالت پاسـتیکی با مکاتبات گسـترده بـا با دفتر تعیین 
ارزش، معاونت فنی و ریاسـت کل گمرک جمهوری اسـامی، سـازمان توسـعه تجـارت ایران 

و تشـکل های تخصصی

 جلسـات متعـدد بـا سـازمان توسـعه تجـارت ایـران در خصـوص موضـوع بازگشـت ارز 
صـادرات و بـازار کشـورهای اروپایـی

 ایجـاد کمیتـه پلیمری در کمیسـیون توسـعه صـادرات غیر نفتی اتـاق بازرگانـی ایران و 
برگـزاری 10 جلسـه مشـترک میان این دو کمیسـیون 

 انتخاب دبیر کمیسـیون صادرات به عنوان دبیر کمیسـیون مقررات زدایی کنفدراسـیون 
صادرات توسـط دبیر کل این کنفدراسـیون و شـرکت در جلسات مربوطه

 بررسـی بازار کشـورهای هدف صادراتی و انتشـار گزارشـات آن از جمله بازار آذربایجان، 
ارمنسـتان، قرقیزستان، قزاقسـتان، گرجستان و روسیه  

 بررسی آخرین بخشنامه های صادراتی و رفع تعهد ارزی 

 اطـاع رسـانی و مکاتبـات در پاسـخ بـه پایـش و بروزرسـانی منـدرج در پورتـال گمرک 
جمهـوری اسـامی ایران

 تعییـن فهرسـت و مصادیـق مـواد خـام و نیمـه خـام )مـواد معدنـی فلـزی- غیرفلـزی، 
محصـوالت نفتـی، گازی و پتروشـیمی(

 اعـام نظـرات کمیسـیون صـادرات در رابطه با شـاخص هـای انتخاب صادرکننـده نمونه 
و برتـر در صنعـت پلیمـر و اعام به اتـاق ایران

 مکاتبات در خصوص بررسی ارزش مواد اولیه در داخل کشور و قیمت های صادراتی

 انجام مکاتبات و شرکت در جلسات مختلف در خصوص ایجاد کد تعرفه مناسب برای کامپاندها
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 اعـام پیشـنهادات و نظـرات ایـن انجمـن در خصـوص اسـتفاده یـا عـدم اسـتقاده از ارز 
ترجیحـی و بررسـی اثـر آن در اقتصـاد کشـور

 قـرار گرفتـن مشـکات و موانـع صادراتـی اعضـای ایـن انجمـن از جملـه حمـل و نقـل 
ریلـی، مشـکات ارزی، عـدم تامین نیاز داخلـی تولیدکنندگان صنایع تکمیلی بـه مواد اولیه 
پتروشـیمی و تمرکـز فـروش صادراتـی پتروشـیمی ها به منظور تامین ارز کشـور در دسـتور 
کار سـتاد تسـهیل بـا توجـه بـه حضـور رابط سـتاد تسـهیل کمیسـیون توسـعه پایـدار اتاق 

بازرگانـی ایران،در شـصت و سـومین جلسـه کمیسـیون صادرات

 رصد و شناسـایی نمایشـگاه های خارجی در حوزه مصنوعات پلیمری توسـط کمیسـیون 
صـادرات پیـرو افزایش و رشـد بازار های صادراتـی مصنوعات پلیمری

 green اقدامـات الزم در خصـوص حضـور اعضـای انجمـن در هیئـت تجاری نمایشـگاه 
plast  و اخـذ دعوتنامـه، ویـزا و کارت ورود بـه نمایشـگاه 
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 مطـرح نمـودن موضـوع نمایشـگاه بسـته بنـدی قطـر و سـنگال و همچنیـن نمایشـگاه 
اختصاصـی آلماتـی – قزاقسـتان در جلسـات کمیسـیون صـادرات و پیگـری هـای الزم در 

خصـوص اخـذ پاویون 

 برگـزاری اولیـن دوره همایـش بیـن المللـی توسـعه صـادرات پلیمـری، ارزیابـی و انتخـاب 
صادرکننـده پویـا در سـال 1400 و همچنیـن انجام اقدامـات الزم در خصوص برگـزاری دوره دوم 
همایش توسـعه صـادرات طی اقدامی ابتکاری در محل اتاق بازرگانی اصفهـان در مرداد ماه 1401

 اقدامـات الزم در خصـوص اخـذ غرفه در سـی امین نمایشـگاه پاسـت اوراسـیا 2021 و 
همچنیـن انجـام مکاتبـات و جلسـات در خصوص اخذ غرفه جمهوری اسـامی ایران توسـط 

این انجمن در نمایشـگاه پاسـت اوراسـیا 2022

 برگزاری کارگاه آموزشـی در خصوص بررسـی بازار کشـور سـوریه و اوراسـیا و نحوه ی ورود 
بـه این دو کشـور در نمایشـگاه ایران پاسـت، همچنین کارگاه اموزشـی آشـنایی با بـازار های 

هـدف صـادرات محصوالت پلیمـری در اولین دوره همایش توسـعه صادرات در سـال 1400
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کمیسیون فنی

ایـن کمیسـیون در هیـات مدیـره دوره چهارم با ریاسـت آقای مهندس سـعید زکایی شـروع 
بـه فعالیـت نمـود و بـا تشـکیل تعـداد 11 جلسـه کمیسـیون فنـی، 31 مصوبه اسـتخراج و 
اجرایـی شـد. همچنیـن 9 جلسـه کارگـروه نـوآوری نیـز برگـزار و امـور مربـوط به سـومین 
همایـش نـوآوری در صنعـت پلیمـر بررسـی و برنامـه ریزی شـده اسـت. اهم اقدامـات انجام 

شـده در ایـن یک سـال بـه شـرح زیر می باشـد:

 بررسی استعام های فنی وزارت صنعت

بـا عنایـت بـه عملکرد دقیـق، کارشناسـانه و صادقانه کمیسـیون فنی این انجمن در بررسـی 
اسـتعام هـای فنـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، در حـال حاضـر ایـن انجمـن مرجـع 
تصمیمـات آن وزارتخانـه محتـرم در زمینـه اسـتعام وضعیـت تولیـد داخلـی محصـوالت 
پلیمـری وارداتـی و اختصـاص سـهمیه دریافـت مـواد اولیـه پلیمـری متناسـب بـا محصول 
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تولیـدی هـر شـرکت، قرار گرفته اسـت. در ایـن راسـتا در دوره چهارم هیات مدیـره انجمن، 
بررسـی  بیـش از 342 نامـه اسـتعام در حـوزه هـای مختلـف از جملـه لولـه و اتصـاالت، 
بسـته بنـدی، خـودرو، بـرق و الکترونیک، منسـوجات، ظـروف یکبـار مصرف، لـوازم خانگی، 
محصـوالت پلیمـری کـودک، فیلـم و ... به کمیسـیون فنـی این انجمن سـپرده و با بررسـی 

هـای کارشناسـانه و اسـتعام از تشـکلهای تخصصی پاسـخ داده شـد.                                                  

 ایجـاد تعامـل گسـترده بـا سـازمان ملـی اسـتاندارد در زمینـه تعییـن اولویـت تدویـن 
اسـتانداردهای ملـی مرتبـط بـا صنعـت پاسـتیک 

 اقدام به تشـکیل کارگروه های تخصصی در قالب کمیسـیون فنی به منظور پاسـخگویی 
دقیـق و هدفمند به اسـتعامات وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 برگـزاری سـومین و چهارمیـن دوره همایـش نـوآوری در صنعت پلیمر در سـال های 99 
و 1400

 بهین یابی ماده LMP   با شناسایی مصرف کنندگان واقعی ماده مذکور 

 عضویت در کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران

 تاش جهت اصاح آئین نامه عوارض  بر پسماند صنایع آالینده

 همکاری جهت تدوین الیحه دائمی کاهش مصرف کیسه های پاستیک 
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کمیسیون بازرگانی

ایـن کمیسـیون در هیـات مدیـره دوره چهـارم با ریاسـت آقای مهنـدس زمان زاده شـروع به 
فعالیـت نمـود و با تشـکیل تعداد 18 جلسـه کمیسـیون بازرگانی، 8 جلسـه کمیتـه پی وی 

سـی و 4 جلسـه کمیتـه پلی پروپیلـن اقدامـات را تعیین و اجرایـی نمودند. 

همچنین این کمیسـیون در دوره چهارم، 816 نامه وارده را مورد بررسـی و پاسـخ داده اسـت 
و 558 نامـه صـادره نیـز از این کمیسـیون ارسـال گردیـده، که اهـم اقدامات انجام شـده در 

ایـن دوره از هیـات مدیره به شـرح زیر می باشـد: 

 رصـد و پایـش عرضـه مـواد اولیـه در بورس کاالی ایران و انتشـار در سـایت اینپیـا و ارائه در 
جلسـات و کمیته های مربوطه در راسـتای بررسی مشـکات قیمت گذاری محصوالت پتروشیمی 

 تهیـه و ارائـه گـزارش پایش سـال گریدهـای مصرفی پلیمـری جهت بررسـی میزان کل 
عرضـه و تقاضـا و بـا مقایسـه با مقدار کف عرضه توسـط اعضـای کمیسـیون و ارائه به کمیته 

راهبـری مدیریت تقاضای محصوالت پتروشـیمی

 جلسـه با مدیران پتروشـیمی اروند و بررسـی مشـکات عرضه ماده پی وی سـی در پی 
رقابـت هـای ایجاد شـده در بـورس این محصول

 تهیـه گزارشـات میـزان عرضه و تقاضـای مواد پلیمـری، آمار معامـات و ارائه قیمت های 
جهانی بصـورت هفتگی 

 انعقـاد تفاهـم نامـه همـکاری با شـرکت بازرگانی پتروشـیمی جهت تامین مناسـب مواد 
اولیـه و کاهـش التهابـات بـازار و همچنین اسـتفاده از ظرفیت هـای صادراتـی طرفین جهت 

صـادرات محصوالت تکمیلی پتروشـیمی

 تهیـه گـزارش جهـت معرفی صنعـت پلیمر و پتروشـیمی بـه وزیر محتـرم وزارت صمت 
آقای رزم حسـینی
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 انجام  پروژه گرید بندی پی و سی با تشکیل جلسات متعدد در قالب کمیته پی وی سی 

 پیگیـری مشـکات اعضـای انجمـن و سـایر تولیدکننـدگان در تامیـن مواد اولیـه بعد از 
اعمـال اصاح سـهمیه بنـدی توسـط وزارت صمت 

 انجـام پـروژه گـروه بنـدی فراینـدی پلـی پروپیلن هـا در راسـتای پایـان دادن بـه گروه 
بندی اشـتباه نسـاجی و شـیمیایی 

 دعـوت از مدیران سـامانه جامع تجارت در جلسـات کمیسـیون بازرگانـی جهت توضیح و 
معرفـی سـامانه افق و رفع خطاهـای موجود با برگزاری 3 دوره آموزشـی 
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 معرفـی گریدهـای جدیـد تولید شـده توسـط پتروشـیمی هـا از جمله مدیر فـروش پلی 
اتیلـن پتروشـیمی جـم جهـت معرفـی گریـد جدیـد پلـی اتیلـن عرضـه شـده توسـط ایـن 

پتروشیمی(

 دعـوت از مدیـران بـورس کاال جهـت ارائـه توضیحـات پیرامـون گواهی سـپرده کاالیی و 
نحـوه پذیـرش محصوالت در بـورس کاال 

 ایجـاد زیرسـاخت های الزم بـه منظـور انعقـاد قرارداد کشـف پریمیـوم در بـورس کاالی 
ایران

 تشـکیل واحد رصد و تحلیل بازار در انجمن و تعریف پروژه های متناسـب با شـرکتهای 
متقاضـی در ارائـه گـزارش رونـد وتحلیـل و پیـش بینـی وضعیت مـواد اولیه پتروشـیمی در 

هـر هفته 

 تهیـه گـزارش هـای معامـات بورس به صـورت دوره ای بـرای نماینده انجمـن در کمیته 
هـای مربوطه 

 تـاش جهـت طـرح موضـوع و تصویب انجـام معامات گواهی سـپرده کاالیـی در کمیته 
تخصصـی محصـوالت پتروشـیمی کارگـروه تنظیـم  بـازار و آغـاز بـه کار معامـات گواهـی 

سـپرده کاالیی  

 بررسـی بـازار مـواد اولیـه مورد نیـاز تولیدکننـدگان  لـوازم خانگی با برگزاری جلسـات و 
مکاتبـات در ایـن حـوزه و اباغ کـف عرضه جهت تامیـن گریدهای مورد نیـاز تولیدکنندگان 

 بهین یابی ماده اولیه LMP  با شناسایی مصرف کنندگان واقعی 

بررسـی عقـد قراردادهای بلنـد مدت و اعتباری خرید محصوالت پتروشـیمی، پیشـنهاد عقد 
قراردادهـای بـه صـورت بـورس برای مصـرف کننـدگان صنایـع پائین دسـتی و جمع بندی و 
ارسـال تمامـی مـوارد به صـورت مکتبوب به دفتر صنایع پائین دسـتی و دبیـر محترم کمیته 

پتروشیمی. تخصصی 

بررسـی قیمت گـذاری مـواد اولیـه و پیشـنهاد رعایـت کـف عرضـه و ارسـال مسـتندات بـه 
صـورت کتبـی بـه دفتر جنـاب آقای دکتـر متقی رئیـس محترم دفتـر صنایع پائین دسـتی 

و دبیـر محتـرم کمیتـه تخصصی پتروشـیمی.
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 بررسـی طـرح پیشـنهادی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در خصـوص مدیریـت بـازار 
پتروشـیمی محصوالت 

 ارائه مستندات در خصوص سقف سهمیه های پلی اتیلن 

 پیگیری موضوع تائید فاکتورهای 70 درصد فروش و ارسال دادخواست به شورای ملی  

ارائـه گـزارش مبنـی بـر اینکه تولیدکننـدگان و خریـداران محصـوالت پتروشـیمی از بورس 
کاال، حداکثـر میـزان رقابتـی کـه میتواننـد انجـام دهنـد چقدر اسـت تا محصـول خریداری 

شـده همچنـان نسـبت بـه بـازار هـای جهانی یـک قیمت معقول داشـته باشـند .

 بررسـی موضـع واحـد تشـکل هـای ذینفـع در خصـوص طـرح هـای وزارت صمـت در 
نشسـت خبـری مـورخ 1400/09/23

 بررسـی تامیـن مـواد اولیـه PVC مورد نیـاز صنایع و مشـکات بازرگانـی تولیدکنندگان 
صنایـع پلیمری

 تشکیل جلسه جهت بررسی هزینه های پالت و بسته بندی در محصوالت پتروشیمی

  بررسـی تغییـر تعرفـه هـای گاز مصرفـی در صنایـع پتروشـیمی و درخواسـت جلسـه 
حضـوری بـا دفتـر توسـعه صنایـع پائین دسـتی 

 ارائـه فرمـول قیمـت گـذاری DOP و DOTP بـه شـرکت بـورس کاال ایـران پـس از 
برگـزاری جلسـه مشـترک بـا حضـور انجمـن هـای ذینفـع و نماینـده پتروشـیمی شـازنذ و 

نماینـدگان دفتـر توسـعه صنایـع پائین دسـتی 

PVC برگزاری جلسات تخصصی 

 برگـزاری جلسـه و تـاش جهـت انعقاد تفاهـم نامه با سـازمان مناطق آزاد کشـور جهت 
توسـعه صنعت پلیمر

 اعـام آمادگـی همـکاری با سـازمان توسـعه تجـارت ایران جهت بررسـی زنجیـره ارزش 
کاالهـای پلیمـری و برگـزاری جلسـه در خصـوص بررسـی دغدغه هـای صنعتگران

 تشکیل کارگروه تخصصی پلیمر و پتروشیمی کمیسیون صنایع اتاق ایران
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PVC E برگزاری جلسه درخصوص مشکات عرضه 

 تـاش جهـت رفـع مشـکات به وجـود آمده در خصـوص رقابت های شـدید پلـی اتیلن 
سـنگین دورانی بـه وزارت صمت

DOP تاش جهت رفع التهابات بازار در معامات 

 درخواسـت ارائـه گـزارش در خصـوص پیگیری عرضه تلفیقـی مواد اولیه بـه دفتر صنایع 
پائین دسـتی و کمیته تخصصی پتروشـیمی

 درخواست اصاح کلیات دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار مورخ 1399/10/01

 اعـام آمادگـی همـکاری بـا وزارت اقتصاد و دارایی جهـت اسـتعام داده و اطاعات قبل 
از صـدور بخشـنامه ها و آئیـن نامه ها 
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 گزارش عضویت و تشکل های جدید
  وجـود اعضـای فعـال در تشـکل هـا همـواره یکـی از نقـاط قـوت انجمن هـا بـوده و قدرت 
چانـه زنـی آنهـا بـا دولـت را افزایـش میدهـد. در ایـن راسـتا در دوره چهـارم هیـات مدیره، 
104 عضـو بنگاهـی و 7 تشـکل تخصصـی بـه عضویـت ایـن انجمن درآمـد. انجمـن صنایع 
شـیمیایی و سـلولزی خوزسـتان، انجمن تخصصی صنایع همگن گرانول سـازان قم واتحادیه 
تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان چـرم مصنوعـی، انجمـن صنایـع همگن پاسـتیک اسـتان 
کرمان، انجمن صنفی کارفرمایی ماشـین سـازان و تولیدکننـدگان تجهیزات پلیمری، انجمن 
صنفـی مهندسـین پلیمـر و شـیمی ایـران و انجمـن تولیدکننـدگان پلـی یورتـان ایـران به 

عضویـت انجمـن ملـی درآمدنـد و مایـه خرسـندی و افتخار این تشـکل شـدند. 
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سخن آخر
تـاش بـرای تحقـق اهداف عالیـه فعاالن صنعتـی و اقتصادی بـه عنوان سـربازان خط مقدم 
جنـگ اقتصـادی کنونـی و حرکت در مسـیر تحقق برنامـه های بلند مدت و کوتـاه مدت این 
عزیـزان افتخـاری بود کـه در این دوره نصیـب دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران شـد.

بـدون تردیـد در سـایه برنامـه ریـزی ها و هـدف گـذاری های هیـات مدیره محتـرم انجمن 
ملـی در ایامـی که گذشـت دسـتاوردهای زیـادی برای صنعت پلیمر کشـور به ارمغـان آمد و 
در کنـار این مدیریت هوشـمندانه همراهی و همکاری تشـکلهای تخصصـی و اعضای محترم 
انجمـن و پرسـنل دبیرخانـه انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایـران نیز توانسـت مسـیر دشـوار 

توسـعه و شـکوفایی ایـن صنعت را همـوار کند.
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در آخریـن سـخن از گـزارش تفصیلـی فعالیـت هـای دوره چهـارم هیات مدیـره انجمن ملی 
صنایـع پلیمـر ایـران فرصـت را مغتنـم مـی دانـم از زحمـات تک تـک اعضای هیـات مدیره 
محتـرم دوره چهـارم کـه با تفکر هدفمند و ارزشـمند خود برای توسـعه این صنعت اشـتغالزا 

در کشـور و حـل چالش هـای آن کوشـیدند قدرانی کنیم.

همچنیـن از همراهـی اعضـای دلسـوز و آینـده نگـر انجمـن ملـی صنایـع پلیمـر ایـران کـه 
متفکرانـه در انجمـن ملـی موجـب دلگرمـی و همبسـتگی در فضـای صنعـت پلیمـر ایـران 
شـدند سپاسـگزاری مـی نماییـم و در نهایـت از پرسـنل پرتـاش دبیرخانه انجمـن خانم ها 
مهنـدس فرزانـه علیرضایـی، سـارا قربانپـور، فاطمـه سـلمانی، سـاناز محمدی، غـزل آویش، 
هدیـه معمـری، ریحانه جاویـدی، غزاله دیبایی، سـمیه دهقان، آقایان مهـرداد کوچکی، علی 
طباطبایـی و حسـن هداونـد کـه در ایـن دوره تمامی امور اجرایـی انجمن را بـه بهترین نحو 

ممکـن بـا دقـت و صداقـت انجـام دادنـد، قدردانی مـی نماییم.

تهیه شده در دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران
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