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:دستور جلسه
)دقیقه15(هاي دبیر کل استماع اخبار و گزارش.1
)دقیقه30(بحث و بررسی پیرامون مشکالت مربوط به قیر صادراتی و بررسی بازارهاي هدف .2
)دقیقه30(کشور ي هاشگاهیپاالاز VBبررسی شرایط خرید .3
)دقیقه15)(بندرعباسFOB(بررسی و تعیین قیمت پایه قیر صادراتی .4
سایر مسائل.5

اعضاي حاضر در جلسه

:آقایان
نخل (بخش فرح،)عایق اصفهان(، نادي )قیر دژپا(، شیخی )مدیره و رئیس کمیسیونیئتهعضو (، تاجیک )دبیرکل(اسپندیاري 

کلینیک مالتی (، اصفهانیان )نیواد برزن(، رضوي )آرمیتیس پرشیا(، عباسی )آترا کران انرژي(، غفاري و محجوبی )بارانی پردیس
، خانم )قیر اسپادانا(، شریفی )پاالیش قیر کسري(وریدهد، )قیر آکام(، امین فالح )توسعه ساختار محیط(، شعبانی فر )پالیر پارس
)م اسپرلوسرها(خورشیدي 

الذکر در محل دبیرخانه با حضور افراد فوق23/02/96روز شنبه مورخ 15:15رأس ساعت 1396دومین جلسه کمیسیون قیر سال 
.برگزار شداتحادیه 
اخبار کمیسیون: موضوع:

:اخبار کمیسیون به شرح زیر براي حاضرین خوانده شد
، معاون ارزیابی کیفیت سازمان مشترك اتحادیه با جناب آقایان سنجابیهاي الزم براي برگزاري جلسه یهماهنگطبق - 1

یرکل دفتر ارزیابی کیفیت کاالهاي صادراتی و وارداتی، از اعضاء محترم درخواست مدو نکونام ملیاستاندارد ایران 
کتبی تا پایان صورتبهگردد چنانچه در خصوص مسائل مربوط به استاندارد با مشکالتی مواجه هستند مراتب را یم
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.وقت اداري امروز به دبیرخانه اتحادیه ارسال فرمایند
خواهشمند است . استشدهدادهنامه درمان تکمیلی و عمر و حادثه اعضاء اتحادیه در سایت اتحادیه قرار یمهبقرارداد - 2

ق فایل الکترونیکی روز کاري نسبت به ارسال لیست نهایی و قطعی بیمه تکمیلی و بیمه عمر و حادثه طب3ظرف مدت 
.موجود در سایت اتحادیه اقدام فرمایید قید عبارت عضو گروه اتحادیه اوپکس در نامه الزامی است

در 96-02-21رساند جلسه مشترك اتحادیه و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز روز چهارشنبه مورخ یبه اطالعم- 3
ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق ونقلحملي نفتی و نظارت بر هافرآوردهق یرکل دفتر مبارزه با قاچامددفتر آقاي مرادي 

.برگزار شدکاال و ارز 

در ادامه بخش اخبار موارد ذیل بیان شد:
. نفت پاسارگاد داشتند اشاره فرمودندرعاملیمدي که در هفته گذشته با آقاي درویش زاده اجلسهآقاي اسپندیاري به 

دو مجموعه در آینده تعامل مقررشدهصحبت شده استو نیمابیفي هايهمکارعنوان شد، در این جلسه در خصوص 
همچنین قرار شده است کمیسیون مشترکی بین اتحادیه، نفت جی و پاسارگاد تشکیل . بیشتري با اتحادیه داشته باشند

.شود
د بررسی شرایط خریVB کشوري هاشگاهیپاالاز:

درصد را براي خرید انتخاب 10ي همکار از همان ابتداي خرید خوراك سقف هاشرکتمطرح شد که متأسفانه بعضی از -
غیر منطقی براي جلوگیري از افزایش . شودیمدر ماه بعد VBباال رفتن مجدد قیمت زمینه سازو این موضوعکنندیم

برداشته کالًدرصد 10که سقف اعتقاددارندبعضی از حاضرین . استبرگزارشدهجلسات متعددي )VB(قیمت خوراك
اتحاد داشته باهمVBاست، اگر قرار باشد در خصوص بحث خرید شدهعنوان. آزاد انجام گیردصورتبهشود و خرید 

ندارد و در دفعات قبل که اجماع متأسفانه در این خصوص سابقه خوبی وجود. باشیم، الزمه این اتحاد اعتماد است
کامل صورتبهصورت گرفته بود بعضی از همکاران آن را رعایت نکردند و این فضا براي آنها باز شد که همه عرضه را 

به یک اتحاد جمعی برسیم و یک کمیسیون صادراتی بعضی دیگر از دوستان معتقد بودند که در مورد فروش . خرید کنند
نفروشند و اگر کسی از آن تخطی کرد تعیینتصمیم بگیرند که کمتر از آن قیمتباهمشود و همه ي تشکیل گذارمتیق

در این . قرار دادن متخطیان استفاده شودفشارتحتي فشاري وجود داشته باشد که از آنها براي هااهرمیکسري 
باید به سمتی برویم که .خصوص سومین جلسه نیز برگزار شد ولی همچنان حاضرین به اجماعی نظر نرسیدند

.است نباید از کشور صادر شودتیفیکیبقیري که استاندارد ندارد و . ي قیر در گمرکات انجام شوداستانداردساز
وجود دارد پایگاهی بیرون از کشور وجود براي صادرات قیر یی که هامتیقدر این رابطه پیشنهاد شد با توجه به اختالف -

.فروش انجام شودازآنجاداشته باشد و انباري درست شود که 
ي وکیوم باتوم هاعرضهمشکلی که در بندرعباس با آن مواجه هستیم حضور نفت جی در خرید نیتربزرگعنوان شد -

درصد رقابت کرد و این در حالی است 6ا مثالً در عرضه قبلی ب. کندیمشرکت هاعرضهنفت جی در . بندرعباس است



بندرعباس باال برود و روي VBمتیقدرصد رقابت کردند و این باعث شده است که 3الی 2با هاشرکتکه بقیه 
و از طرف دیگر با توجه به اینکه در گذاردیمتأثیر کنندیمیی که از خط لوله برداشت هاشرکتمیانگین قیمت 

در بندرعباس باالتر نکهیاوجودباشودیمقیرش در کل مناسب، قیمت خرندیمرا بدون رقابت VBپاالیشگاه اصفهان 
براي شدهتمامي جدید نفت جی است به این شکل که قیمت گذاراستیسي خصوصی هاشرکتمشکل دیگر . خردیم

. رقابت کنندنتوانند هایخصوصتا فروشندیمدالر زیر قیمت آنها 6الی 5و رندیگیمي خصوصی را در نظر هاشرکت
. عنوان شد ما نیاز به یک مجموعه مانند بازرگانی پتروشیمی داریم که بتواند بازرگانی قیر را انجام دهد

به این عرصه هاشگاهیپاالورود . ی قیر تولید کنندردستیزتولید کنند و صنایع VBاین است که هاشگاهیپاالکار -
.شودیمو رقابت ناسالم ایجاد اندازدیمدارند به خطر مجوزا که از وزارت صنایع رهادکنندهیتولموقعیت کل 

را به طلبکاران وزارت راه مثل VBدارد این است که وجودي قیر،عنوان شد نقصی که جابهVBدر مصوبه اجراي -
اکنون اگر این مصوبه به این شکل عنوان شود، این اتفاق . دادندیمطلبشان عنوانبهي آسفالت هاکارخانهوسازهاراه

در دستشان VBولی آنها میآوریمو براي تولید میخریمرا VBرقابتچون ما در . کندیمیک خطر بزرگی را ایجاد 
ارائه تهاتري عنوانبهVBالزام بگذارید که اگر . آن را زیر قیمت بفروشند و سریع به پول برسندخواهندیماست و 

را به VBوجهچیهبهکهجوابی که داده شد این بود . فقط واحدهاي قیرسازي مجاز به خرید آن هستندشودیم
که یکی از کارشناسان آن مربوط شدهلیتشککارگروهی . در حال بازرسی هستندهاشگاهیپاال. دهندیسازنمراهواحدهاي 

اندگفتههایبعضرا تذکر دادند و به هایبعضرا تأیید کردند هایبعض. را بازدید کنندهاشگاهیآزمابه استاندارد است که 
.شودینماصالً 

براي واحدهاي تولیدي از ازیموردندرصد از ظرفیت 30ي پیشنهاد کرده بود که حداقل انامهشرکت رهام اسپرلوس طی -
ي ناسالم و هارقابتاین موضوع باعث کاسته شدن . تخصیص داده شود و مابقی از بورس تأمین شودهاشگاهیپاالطریق 
واحدها و همچنین مابقی خوراك تولیدي از نشدهاستفادهي صادراتی خوراك خواهد شد و امکان عرضه خوراك هاعرضه

و همچنین ه هیأت مدیره اتحادیه ارجاع شود بقرار شد این موضوع . باقی خواهد ماندهاشگاهیپاالطریق بورس هم براي 
.ي منعکس و پیگیري شودانامهو طی شدهيآورجمعجداگانه بحث پایه قیمت فروش و همه نقطه نظرات در مورد آنها 

تعیین قیمت قیر صادراتی براي ماه اردیبهشت
 هاي زیر در این خصوص قیمتموضوع تعیین قیمت قیر صادراتی براي ماه اردیبهشت مطرح و پس از بحث و بررسی

:تعیین شد
بندرعباس220FOB- 225قیمت قیر فله _
بندرعباس280FOB-285قیمت قیر بشکه _ 

.ذکر صلوات خاتمه یافتبا16:45این جلسه در ساعت 


