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  صنایع شیمیایی و غیرفلزی سازمان حمایت از مصرف کنندگانمحترم مدیر کل  ،جناب آقای مهندس موال خواه 
  

 موضوع: راهکارهای ایجاد ثبات در قیمت ها و تنظیم بازار

 با سالم      

سوء استفاده به ضرورت جلوگیری از هرگونه "با موضوع  75/39/8089مورخ   57225/89/023 احتراماً پیرو نامه شماره

در حمایت از حقوق  ،مسئوالن محترم آن سازمانو ضمن تشکر از زحمات دلسوزانه مدیران ،  "بهانه افزایش قیمت بنزین

تمر با مل مستعا با تا بوده آن ، در ادوار مختلف،انجمن این ، سعیبه استحضار می رساند، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

 ،. بدیهی استها باشددر جهت تنظیم بازار و کنترل قیمت ،حامی سیاست ها و راهبردهای تبیین شده ،آن سازمان محترم

تأثیر  نیز تحت تولیدکنندگانو بالتبع، میزان فروش  متأثر خواهد نمودرا  کنندگانقدرت خرید مصرف، نوسان در قیمت ها

      فضای کسبوآسیب جدی به امنیت اقتصادی عدم  ،امر نهایتکاهش قدرت خرید مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.  

  .از اثرات سوء تورم و افزایش قیمت کاالها و محصوالت خواهد بود ،ر کشورو کا

توجه به عواملی که در ادامه به آنها اشاره شده  ،ها و تنظیم بازار اما به نظر می رسد به منظور ایجاد ثبات در قیمت      

 :به سرانجام مطلوب برسد ،تا اهداف آن سازمان محترم ،است ضروری بوده

به دلیل اثر روانی حاکم بر جامعه، در همه ادواری که قیمت بنزین،   :تاثیر روانی افزایش قیمت بنزین بر هزینه خدمات .8

است. در این با افزایش روبرو بوده ، قیمت خدمات، از جمله حمل و نقل نیز، افزایش قابل توجهی را تجربه نموده 

            افزایش یافته است  %733دوره نیز، شرایط حاکم بر بازار، از این امر مستثنی نبوده و هزینه خدمات، بعضاً تا 

 که این امر، در نهایت، هزینه واحد های تولیدی را افزایش خواهد داد.

وله ل یگذار متیغالب و مهم در ق یاز پارامترها یکی د،یباش یهمانگونه که مستحضر م :یگذارمتیو ق نیتأم رهیزنج .7

در بورس کاال  یمیپتروش یباشد که از طرف شرکت ها یم  PVCنیرز یگذار متی، نحوه عرضه و قPVCو اتصاالت

 طیاز شرا یداخل یها یگذار متیق ،یجهان یها متیق یگردد. در چند هفته گذشته، با وجود روند کاهش یارائه م

 برخوردار  یعاد طیاز شرا ز،یروند عرضه ها در بورس ن ،یننموده و از طرف تیتبع یجهان یحاکم بر بازارها

 اندکنندگیتول یدغدغه ها ینامه ا یتا انجمن، ط دینگران کننده حاکم بر بورس، موجب گرد تینبوده است. وضع

 (.کیشماره  وستیگردد )پ یریبه موقع در بورس جلوگ یگر میتا از عدم تنظ دینما مرا به وزارت صمت اعال
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       دالر سنا  نیب متیاز اختالف ق ی، ناش PVC نیرز یعرضه وتقاضا زانیالتهابات به وجود آمده در م ن،یمضاف بر ا

 یدرصد برا 55 یو باال PVC S65 دیدرصد در گر 79 یال 6رقابت از جادیاز اواخر آبان ماه تا کنون، منجر به ا  ما،یو ن

 یب یامر، عالوه بر آنکه، بازار را به سمت کاالها نی. اتکف عرضه، شده اس یها متی، نسبت به قPVC S57 دیگر

 نیرا از ب یصادرات یو حت یداخل یمحصوالت استاندارد، در بازارها یرقابت تیدهد، مز یسوق  م یپله ا ریو ز فتیک

 خواهد برد.

 یرام ،یگذار متیو ق نیتأم رهیتوجه به زنج ،یمحصوالت نهائ متیثبات در ق جادیسبب، به منظور امکان ا نیبد           

رد استاندارد مو یکاالها یبه جا ت،یفیک یب یشدن کاالها نیگزیجا نصورت،یا ریخواهد بود. در غ ریاجتناب ناپذ و یضرور

 .آوردرا فراهم خواهد  یو خصوص یبخش دولت نندگانبه حقوق مصرف ک یجد بیانجمن، بستر آس دیتائ

            PVCلوله و اتصاالت  ل،یپروف دکنندگانیتول یاز سو هیمواد اول یفصل که تقاضا برا نیگردد، در ا یم شنهادیپ           

در بورس  به صورت سلف، زیتن ن 0333و در کنار آن،  ابدی شیتن در هفته افزا 830333عرضه به  زانیباشد، م یو ... باال م

آن، حفظ  یو در پ دکنندگانیو از حقوق مصرف کنندگان و تول ازگشتهب PVCکاالعرضه گردد تا مجددًا تعادل، به بازار 

 گردد. انتیبرهه حساس، ص نیاشتغال کشور، در ا

 با سپاس                                                                      

 عباسعلی متوسلیان                                                               

 انجمن ت مدیرهئهی ریاست                                                         
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 خانم مرضیه طهماسبی، ریاست محترم دفتر توسعه صنایع پائین دست پتروشیمی سرکار  -                                        

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


