
 

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی                                                                                               

                                                                              md-4-031 ویي جلسِ کویتِ تخصصی پترٍضیویسی ٍ یک : جلسِ هَضَع

 30/21/89تاريخ : 

 8033ساػت شرٍع : 

 21003ساػت خاتوِ: 

 هحل جلسِ:

 پتروشیمیشرکت ملی صنایع 

 1از  1صفحِ:   

 
 -    پيَست:     

)ٍزارت صوت(، ػليرضايی شْركی، الهؼی، بالسيٌیپَر )بَرس كاال(، اًصاری، آقاياى صحاف زادُ، رادفر )اًجوي صٌفی پترٍشيوی(، هحتشوی :شركت كٌٌذگاى

(، فخرايی، ًَری )پترٍشيوی فارابی(، كريوی )پترٍشيوی في اٍراى(، ّا(، حاج حسيٌی )صٌايغ شيوی هَلذاىحفيظی، )اتحاديِ تؼاًٍیتركواى )اتاق بازرگاًی(، 

 (NPCلَ )هٌصَری پَر  ٍ خاًؼلی

ل(، هيررضايی ّا: فرقاًی )سازهاى حوايت(، باغباًاى)تجارت صٌؼت خليج فارس(، هيرشاُ ٍلذ )فارابی(، ػليرضايی )اًجوي هلی پليور(، بابايی )آريا ساسَخاًن

 (NPCپَر )اٍرًذ پيشرٍ(، طْواسبی، هحوذخاًی، هحوَدی ))آرسام پالست(، ًاهذار

ف
ردي

 

 هْلت اقذام اقذام كٌٌذُ شرح هصَبِ

1 

، حاف  ساْویِ   16/11/98صَرتجلسِ ّجذّویي جلسِ کارگرٍُ راّثری تقاضاا هاَر     2تر اساس تٌذ 

صاٌای    اًاذ بتاِ دفتار   ثثت ٍ اعالم ًکاردُ  1/12/98کِ گریذ هصرفی خَد را تا تاریخ  PVCخریذاراى 

 غیرفلسی( هَرد تأکیذ اعضای کویتِ قرار گرفت.

هعاًٍت اهَر 

صٌای ، ٍزارت 

 صوت

1/12/98 

2 
 3در هَارد افسایص رقاتت در هعاهلِ هحصَالت پترٍضیوی، افسایص عرضِ تِ صاَرت تلٌاذ هاذت، سال      

هاِّ پیطٌْاد گردیذ. در صَرتی کاِ افاسایص عرضاِ سال  تلٌاذ هاذت از ساَی کویتاِ تاِ هجتوا            

 پترٍضیوی درخَاست ضَد، هحصَل هَرد ًظر از کاّص قیوت پایِ هعا  خَاّذ ضذ.

ّای هجتو 

 پترٍضیوی
 

3 
در راستای هذیریت تقاضای هحصَالت پترٍضیوی، پایص هَجَدی اًثار صٌای  پااییي دساتی ٍ هکااًیسم    

کٌترلی آى در ساهاًِ جاه  اًثارّا، هقرر ضذ گسارش اطالعات اًثارّای پرتاار در جلساِ تعاذی کویتاِ     

 ارایِ گردد.   

ستاد هثارزُ 

تا قاچاق ارز ٍ 

 کاال

جلسِ 

تعذی 

 کویتِ

4 
پلی اتیلي سٌگیي فایلن آریاساساَل جْات تَلیذکٌٌاذگاى      HBM4261Aفرٍش خارج از تَرس گریذ 

تاِ تصاَیة رسایذ. عرضاِ ایاي      تي  10111تاک خَدرٍ بتِ هٌظَر پاس ضذى تست ّای الزم( تِ هقذار 

 گریذ ّن زهاى در تَرس ًیس اًجام گردد.

  آریاساسَل

5 
تَلیذکٌٌذگاى در تَرس تا قیوت گفاری ایي هاادُ تَساد دفتار تَساعِ     السام عرضِ اًیذریذ فتالیک کلیِ 

 صٌای  پاییي دستی تِ تصَیة رسیذ.

NPC 

 ٍ
تَلیذکٌٌذگاى 

PA 

 

6 
ّای تْیي یاتی تِ ضارایة  پیرٍ گسارش ٍزارت صوت بتْیي یاب( تا تَجِ تِ ایٌکِ گرد کردى رقن سْویِ

ّای تأهیي ًیاز تارای حا    از طریق عضَیت در تعاًٍیتاضذ، الزم است هتقاضیاى پفیر ًویهحوَلِ اهکاى

 ایي هسألِ  اقذام ًوایٌذ.

اتحادیِ 

ّای تعاًٍی

 تأهیي ًیاز

 

7 
تاِ چْاار زیرگارٍُو لَلاِ ٍ اتصااالت       PVCاصالح سْویِ تٌذی تر اساس گریاذّای هصارفی هحصاَل    

(S57,S65) پسضکی ،(S60)  سین ٍ کات ،(S70) چرم هصٌَعی ،(E-PVC)    ِظر  هذت یاک ّتتا

 تِ تصَیة رسیذ.

/23/21 ٍزارت صوت
89 

   هقرر گردیذ السام عرضِ پارازایلیي در تَرس حف  گردد.   8

بسمه 

 تعالي

 


