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 طهماسبی مهندسسرکار خانم      

 محترم دفتر توسعه صنایع پائین دست پتروشیمی  رئیس 

 با سالم  

تا در هفته گذشته،  شدهموجب  PVCنابسامان حاکم بر بازار  تیوضع دیباش یاحتراماً همانگونه که مستحضر م           

 کیبه  ،یجار یکه در هفته ها ییباال یرقابت ها و ردیصورت پذ زین %22در بورس کاال تا رقابت  PVC S65 دیخر

 .آوردوارد  یجد یها بیآس دست نییپا عیبه صنا  گردیده است، لیتبد یهیعادت بد

عارضه در ادوار مختلف  نیعرضه و تقاضا در سنوات گذشته و رفع ا تیریارزشمند حاصله از مد اتیبا وجود تجرب      

     در بورس کاال شکل گرفته است، یجار یکه در هفته ها ییباال یعرضه، متأسفانه منشاء رقابت ها شیافزا قیاز طر

 متیبا ق ه،یمواد اول دیخر د،یترد یب .گرددیباز م الدر بورس کا PVC ام تقاضا و عرضه محدودبه هنگ تیریبه عدم مد

 یمواجه م یها را با چالش جد متیق تیدولت محترم در تثب یها استیگزاف و با رقابت باال در بورس، نه تنها س یها

کاهش توان  ،یاز طرف  وارد آورد. یریجبران ناپذ یها بیدست، آس نییپا عیصنا یتواند به اشتغال زائ یبلکه م د،ینما

 ده،یگرد لیتحم یمیکه بر صادرات محصوالت پتروش یظالمانه ا یها میدر کنار تحر ،یدست داخل نییپا عیصنا دیخر

را به  یریجبران ناپذ یها انیامر، ز نیمنجر خواهد شد، که ا یمیپتروش یمحصوالت در شرکت ها شتریبه انباشت ب

 آورد. اهدوارد خو یمیپتروش عیصنا نیأمت رهیزنج

به هنگام تقاضا، نسبت به  تیریو مد ینابسامان فعل طیرفت از شراگردد به منظور برون یم شنهادیمجدداً پ لذا         

به صورت سلف در بورس، اقدام  PVCدر هفته و تداوم عرضه  هزار تن ۰۱حداقل  زانیبه م PVCعرضه  شیتداوم افزا

 .ردیصورت پذ ستهیشا

 کمال تشکر را دارد. یاز مساعدت و اقدامات سرکارعال شیشاپیپ       

 با احترام                                                                                                                                           

 عباسعلی متوسلیان                                                                                                                                               

  رئیس هیئت مدیره انجمن                                                                                                                                         

 

 رونوشت: 

 دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای صادقی نیارکی،مدیر کل محترم  -

 رم نظارت بر کاالهای غیرفلزی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جناب آقای موالخواه، مدیر کل محت -

 جناب آقای سلطانی نژاد، ریاست محترم شرکت بورس کاالی ایران -

 


