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 طهماسبی مهندسسرکار خانم    

 ریاست محترم دفتر توسعه صنایع پائین دست پتروشیمی 

 PVCموضوع: تعادل بخشی در بازار 

 با سالم

              ، ضمن استقبال از پیشنهاد سرکارعالی،91/01/9915مورخ  9-81995/905احتراماً پیرو نامه شماره            

   هوشمندانه تر از طرف نهادهای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عرضدر خصوص پایش تقاضا و نظارت 

می رساند، با توجه به تجارب ارزشمندی که کارگروه تنظیم بازار از نحوه عرضه و تقاضا در بورس کاال در اختیار 

ف مسئولین امر، می رسد اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه در خصوص مکانیسم تنظیم گری از طر دارد، به نظر

 می تواند از بروز تنش در بازار جلوگیری نموده و صنایع پائین دست را در برابر آسیب های مخرب، صیانت نماید. 

         ، پیشنهاد می گردد،PVCضمنًا به منظور رفع مشکل پیش آمده در سه هفته اخیر و تعادل بخشی به بازار            

و سرکارعالی از شرایط بازار، در این فصل که تقاضا برای مواد اولیه از سوی بر اساس تجربیات این انجمن 

         تن در هفته افزایش یابد 900000و ... باال می باشد، میزان عرضه به  PVCتولیدکنندگان پروفیل، لوله و اتصاالت 

ضه و تقاضا به حالت پایدار تن نیز به صورت سلف، در بورس کاالعرضه گردد، تا شرایط عر 9000و در کنار آن، 

 .بازگشته و از سوئی، معضل دپوی مواد اولیه در انبارهای پتروشیمی، در این فصل به حالت عادی خود بازگردد

پیشاپیش از توجه و مساعدتی که در تأمین نیاز صنایع پائین دست پتروشیمی مبذول می فرمائید، صمیمانه            

 تشکر می نمائیم.

 با احترام                                                                                                                                           

 عباسعلی متوسلیان                                                                                                                                               

  رئیس هیئت مدیره انجمن                                                                                                                                         

 

 رونوشت: 

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

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

 طانی نژاد، ریاست محترم شرکت بورس کاالی ایرانجناب آقای سل -
 


