




 

 

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  

  

   md-4-087 مین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی                                                               هفتهشتاد و  : جلسه موضوع

   1401/ 07/ 09تاريخ : 

 09:15ساعت شروع : 

 13:30ساعت خاتمه:  

 محل جلسه:

   پتروشیمیشرکت ملی صنایع  

 2از  1صفحه:   

 
 - پيوست:         

)اتاق تعاون(،  ، مزيدیحفيظیدور، بابالو )اتاق بازرگانی(، تركمان، )وزارت صمت(،  ترحمی، جعفری، عليرضايیصفدری، )بورس كاال(، يعقوبی  آقايان :شركت كنندگان

 كاظمی(، هگمتانه پتروشيمی)بيانک، داالئی(، پتروشيمی تندگويان) ، آتش زمزمنصيریمحبی، زرينی )ستاد مبارزه با قاچاق(، نيکخو )هلدينگ خليج فارس(، كوثری، 

 (NPC)لو خانعلی ، سليمانیپور، منصوریغالمی، نجفی )پتروشيمی شازند(، قاسم نژاد )فومن شيمی(، موسوی، سيفی )كيمياگران امروز(، (، نساجیانجمن )

 (NPC) محمدخانیاحمدی )پتروشيمی مهر(، امينی، (، سازمان حمايتها: طهماسبی )انجمن صنفی كارفرمايی پتروشيمی(، فرقانی )خانم

ف
ردي

 

 شرح مصوبه 
مسؤول 

 اقدام /

مهلت 

 اقدام 

1 

 ارایه گزارش پایش عرضه محصوالت پتروشیمی و دالیل عدم رعایت کف عرضه:  

• PVC-S57  :   تعمیرات پتروشیمی آبادان و لزوم ایفای تعهدات عقب مانده 

 اتیلن گالیکول: تعمیرات پتروشیمی مارون •

   پلی اتیلن سنگین بادی: توقف تولید پتروشیمی مارون •

   پارسپتروشیمی اضطراری : تعمیرات  استایرن منومر •

   پارسپتروشیمی اضطراری تعمیرات  کمبود خوراک استایرن ناشی از  : پلی استایرن انبساطی •

• SBR :.هفته جاری جبران خواهد شد 

NPC 

 و

 سازمان حمایت

2 

کمیته مقرر گردید اعالم نیاز به محصول پلی پروپیلن به تفکیک گرید و اولویت بندی   80صورتجلسه   4پیرو بند 

 ارایه شود. NPCتأمین گریدهای مختلف توسط وزارت صمت به 

در راستتتای پیگیری تأمین خوراک پروپیلن  و خوراکهای مای م مکاتبه و انعکاس موضتتو  به وزارت نفت توستتط  

NPC .انجام شود 

 وزارت صمت 

 و

NPC  

 

3 
کمیته و مازاد نبودن میزان عرضته این محصتول در سته  86صتورتجلسته  4با توجه به بند  PETموضتو  صتادرات 

 گردد.  هفته اخیر در بورس، لغو می
 خلیج فارس  پتروشیمی

 بورس کاال مورد موافقت قرار گرفت.تن  6500معادل  1401نساجی در فصل پاییز  PET هفتگی مقدار کف عرضه 4

 خلیج فارس  و پتروشیمی

5 
توستط پتروشتیمی تندگویان منوب به اعالم تایید، تناو و زمانبندی   PETتعیین تکلیف انجام واردات محصتول 

عرضتته توستتط انجمن نستتاجی  برای گرید نستتاجیم و وزارت صتتمت  برای گرید بطریم و انعکاس به کمیته  

 مصوب شد.  

 انجمن نساجی

 وزارت صمت 

6 

و زمانبندی عرضته آن توستط انجمن نستاجی و وزارت   PETمحصتول  670sمقرر گردید مقدار مورد نیاز گرید 

اعالم گردد. همچنین بررستی تولید گرید مزبور توستط پتروشتیمی تندگویان  حج  و قیمتم   NPCصتمت به 

 صورت پذیرد. NPCتوسط 

 انجمن نساجی

 وزارت صمت 

NPC 

7  

 به صورت سه ماهه باشد.   LMPکمیته مقرر شد سهمیه خرید  77صورتجلسه  2پیرو بند 

م و تکمیل مدارک توستط عرضته کنندگان  83صتورتجلسته  9در تاالر اصتلی بورس  بند  LMPپیگیری عرضته 

 انجام شود. طبق اعالم نماینده وزارت صمت اصالح پروانه بهره برداری الزامی نیست.
 

 بسمه تعالی

 



 

 md-4-087 مین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی                                                               هشتاد و هفت: جلسه موضوع

   1401/ 07/ 09تاريخ : 

 09:15ساعت شروع : 

 13:30ساعت خاتمه:  

 محل جلسه:

   پتروشیمیشرکت ملی صنایع  

 2از  2صفحه:   

 
 - پيوست:         

ف
ردي

 

 شرح مصوبه 
مسؤول 

 /اقدام 
 مهلت اقدام 

8 
کمیته مقرر شتد عرضته محصتوالت پتروشتیمی هگمتانه متناستب با خوراک دریافتی   85صتورتجلسته  8پیرو بند 

 پتروشیمی هگمتانه در بورس کاال انجام شود.

9 
 درخواست قرارگاه جهادی رضوان برای تأمین خارج بورس  مواد پتروشیمی تصویب نشد.

 

 امضای دبیر جلسه:


	65928
	نامه پیوست 65928
	صورتجلسه 87

