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 جناب آقای مهندس عباس غالمی 

 پتروشیمی تخصصی کمیته دبیر و دست پایین صنایع توسعه دفتر محترم ریاست

 PVCسهمیه خرید گرید های مورد مصرف صنعت لوله و اتصاالت موضوع: رفع نواقص تجمیع 

 با سالم؛

تجمیع "پتروشیمی ایران با موضوع: شرکت ملی صنایع  40/40/0040ص پ، مورخ  0-30608/046پیرو نامه شماره  احتراماً 

از ابتدای ، PVCاتصاالت  و لوله، به استحضار می رساند، انجمن تولیدکنندگان "1041تیر  –سهمیه محصوالت پتروشیمی 

، 008/88های:  شمارهدر تالش بوده است تا طی مکاتبات متعدد )به  PVCتفکیک گرید های مورد نیاز صنایع پائین دست 

( و بر اساس سوابق مستند در صنایع تکمیلی کشور، لزوم 408/44و  443/44، 400/40، 406/40، 003/88، 086/88

همچنین این موضوع طی نامه را تبیین نماید.  S65و  S57 ،S60گرید  هر سهدسترسی تولیدکنندگان این صنعت، به 

 است.  انجمن ملی هم به دفتر معاونت امور صنایع وزارت صمت منعکس شده 440804شماره 

 این انجمن، ضمن استقبال از طرح تجمیع سهمیه خرید محصوالت پتروشیمی، به عرض می رساند: 

 و می باشد آبادان اختیار پتروشیمی در انحصاراً، که تولید آن  S57بر اساس طرح تجمیعی پیشنهادی، گرید  -0

 گردیده است! از شمول تجمیع سهمیه خرید، استثناء  نماید، نمی تولید را آن دیگری مجتمع

 ، از طرف پتروشیمی بندر امام، سهمیهS60 گرید  PVCمضاف بر این، با توقف طوالنی مدت تولید رزین  -0

 گرید مذکور نیز از دست رفته و حق خرید جهت یاب، بهین در سامانه تولیدی، های واحد برای یافته اختصاص

 است.  گردیده کامالً تضییع تولید، های ظرفیت حفظ و کیفیت احیاء جهت در تولیدکنندگان، انتخاب

مشمول طرح تجمیع گردیده و با این  S65گرید مورد نیاز صنعت، تنها گرید  3با عنایت به موارد فوق، از میان  -3

 S65و  S57 ،S60، شاهد تحول معناداری نسبت به طرح قبلی تفکیک گریدهای  PVCشرایط، صنایع تکمیلی 

 ت تولیدکنندگان این صنعت را مرتفع نماید. نبوده و این طرح، نمی تواند مشکال

کیفی  مشکالت نمودن محصوالت پتروشیمی آبادان از طرح تجمیع سهمیه خرید )علیرغم از سوئی دیگر، استثناء -0

زنجیره ارزش  به آسیبی دیگر تبدیل گردد و آن مجتمع برای ویژه امتیازی تنها می تواند به آبادان(، محصوالت

 .د آوردپائین دست وار صنایع
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 های آسیب و کشور ساختمانی و کشاورزی عمرانی، زیرساختی، های پروژه در صنعت این محصوالت خاص مصارف به عنایت با

 فرمائید مبذول را الزم عنایات دارد تقاضا جنابعالی از گردیده، تحمیل تولیدی هایبنگاه به گریدها تفکیک دلیل به که مداومی

 نشستی ، است، برخوردار کشور در ساله 64 قدمت از که صنعت این های چالش از رفت برون و یاندیشچاره منظور به تا

 حفظ جهت در الزم بسترهای متعاقباً  تا گردد، برگزار PVC اتصاالت و لوله انجمن اعضاء و حضرتعالی حضور با تخصصی

 .شود فراهم کشور تولید زنجیره تکمیل و دست پائین صنایع حقوق

 .هستیم پتروشیمی دست پایین صنایع از شما دریغ بی های پشتیبانی قدردان همواره

                                                                                                             
 با احترام                                                                                                                                  

 عباسعلی متوسلیان                                                                                                                                      

 رئیس هیئت مدیره انجمن                                                                                                                                
 

 

 

 

 رونوشت: 

  ت، معدن و تجارتوزارت صنع معاون محترم امور صنایع برادران، مهدی محمدجناب آقای 

  معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارتمحترم رضا محتشمی پور، معاون جناب آقای 

 تولیدکنندگان و کنندگان مصرف حمایت سازمان محترم مدیرعامل و وزیر محترم جناب آقای حسین فرهیدزاده، معاون 

 یران ا کاالی بورس شرکت محترم مدیرعامل ، نژاد سلطانی آقای جناب 

 تجارت و معدن صنعت، وزارت شیمیایی و پلیمری صنایع دفتر جناب آقای محسن صفدری، سرپرست محترم 

 ایران بازرگانی اتاق محترم ریاست غالمحسین شافعی، آقای جناب  

 ایران صمدی، ریاست محترم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی کالهی علیرضا آقای جناب 

  محترم هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر و پالستیک ایرانجناب آقای سعید ترکمان، رئیس 

 

 


