
 

 

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی                                                                                              

 

                                                                              md-4-030 مین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمیاسی : جلسه موضوع

 12/11/98تاريخ : 

 9:00ساعت شروع : 

 12:30ساعت خاتمه: 

 محل جلسه:

 پتروشیمیشرکت ملی صنایع 

 1از  1صفحه:   

 
 - پيوست:        

)وزارت صمت(، صحاف  عليرضايی شهركی، المعی، ترحمیآقايان صحاف زاده، رادفر )انجمن صنفی پتروشيمی(، جهرمی )بورس كاال(، انصاری،  :شركت كنندگان

ها(، مهاجر )بافتينه(، رجايی )پلی اكريل(، ترابی )پتروشيمی بندرامام(، شفيع )پلی پروپيلن جم(، لشکری مزيدی، )اتحاديه تعاونیامين، تركمان )اتاق بازرگانی(، 

 (NPCلو )منصوری پور  و خانعلی)انجمن ملی پليمر(، عرب )فخر آباده(، 

ضايی )انجمن ملی پليمر(، طهماسبی، محمدخانی، محمودی ها: فرقانی، عزيزی )سازمان حمايت(، باغبانان)تجارت صنعت خليج فارس(، فيروزی )اتحاديه(، عليرخانم

 (NPCو امينی )

ف
ردي

 

 مهلت اقدام اقدام كننده شرح مصوبه

1 
د وزارت صوومم ت تولیدکدددگ   مقرر گرید لیسووم مورد تییی PVCمحصووو   S70در مورد خرید گرید 

 سیم و ک بل و تجهیزات پزشکی( جهم خرید به بورس ک ال اعالم شود. 

 بورس ک ال و
مع ونم امور 

وزارت  صد یع
 صمم

هفته  2

 آیدده

2 
خریدارا  این گرید توسط پلی پروپیلن نس جی  564S,565Sمقرر گردید نظ رت بر خرید و مصرف گرید 

 ب  همک ری انجمن ملی پلیمر انج م شود. و وزارت صمم 

مع ونم امور 
صد یع وزارت 

 صمم
انجمن ملی 

 پلیمر

 

3 
سهمیه بددی  صالح  ضوع ا سه  2EHمو ض  مطرح و نتیجه به کمیته تخصصی در جل ک رگروه راهبری تق 

 پتروشیمی ارائه شود.

مع ونم امور 
صد یع وزارت 

 صمم
 DOPانجمن 

 

4 
فقط از طریق بورس  به تصویب رسید.  DMTخرید محصوالت پتروشیمی مورد نی ز شرکم پلی اکریل و 

  ک البورس  پلی اکریل( 07/10/98مورخ  0415/700/50طبق ن مه شم ره (

5 
س جی وزارت صمم بررسی و  OFF خرید گرید س جی توسط دفتر صد یع ن پم بطری توسط واحده ی ن

 نتیجه در جلسه بعدی کمیته تخصصی پتروشیمی ارائه شود.

دفتر صد یع 

نس جی وزارت 

 صمم

جلسه 

بعدی 

 کمیته

6 

گزارش سووو زم   حم یم در خصووووی ب زدید از انب ره ی مواد پتروشووویمی مقرر گردید  در رایه در پی ا

س م نه ج مع انب ره ،  شیمی در  ستی پترو صد یع پ ئین د صوی ثبم اطالع ت انب ر مواد اولیه واحده ی  خ

 .برداری واحد اعم   گرددمحدودیم ثبم اطالع ت مغ یر ب  نش نی تکد پستی( مددرج در پروانه بهره

وزارت صمم 

 و

ست د مب رزه ب  

 ق چ ق ک ال

 

7 
شیمی  سبک خطی تولید پترو شتری   گرید جدید پلی اتیلن  ستی بی به کیفیم مورد نظر م ست ی د در را

س س بدد  س   2م ده ه جم، مهلم فروش خ رج از بورس بر ا ستورالعمل تدظیم ب زار، ت  پ ی    تمدید  98د

 گردید.

پتروشیمی 

  جم

 جلسه:امض ی دبیر 

 بسمه تعالی

 


