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صورتجلسه
11/02/1396: تاریخ برگزاريکمیسیون قیر: جلسهموضوع

15:15: ساعت شروع
17:30:ساعت خاتمه آقاي تاجیک: رئیس جلسه

فرهاديخانم : صورتجلسهکنندههیته

:دستور جلسه
)دقیقه15(هاي دبیر کل استماع اخبار و گزارش.1
)دقیقه20(بررسی درخواست عضویت در اتحادیه .2
)دقیقه30(بحث و بررسی پیرامون مشکالت مربوط به قیر صادراتی و بررسی بازارهاي هدف .3
)دقیقه30(کشور ي هاشگاهیپاالاز VBبررسی شرایط خرید .4
)دقیقه20(شرکت قیر دژپا 24/01/96مورخ 014/9601بررسی نامه شماره .5
)دقیقه15)(بندرعباسFOB(بررسی و تعیین قیمت پایه قیر صادراتی .6
سایر مسائل.7

اعضاي حاضر در جلسه

:آقایان
، )کلینیک مالتی پالیر پارس(، موسویان )قیر آکام(، امین فالح )قیر دژپا(، شیخی )رئیس کمیسیون(، تاجیک )دبیرکل(اسپندیاري 

تجارت آفرین (، مدرسی )نفت هرمزان، کروس انرژي(، فالح )نفت جی(، ورزشکار )سیرجان گستر(، همایی )آرمیتیس پرشیا(مجلل 
)رهام اسپرلوس(خانم خورشیدي )نخل بهارستان پردیس(، کنعانی )سون قشم

الذکر در محل دبیرخانه با حضور افراد فوق11/02/96روز دوشنبه مورخ 15:15رأس ساعت 1396اولین جلسه کمیسیون قیر سال 
.اتحادیه برگزار گردید

اخبار کمیسیون: موضوع:
:اخبار کمیسیون به شرح زیر براي حاضرین خوانده شد

11/02/1396:تاریخ
11156/1396:شماره



2

يهاروغندومین کنفرانس تخصصی آرگوس، با مشارکت اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در سه بخش قیر، - 1
برگزار در هتل پارسیان آزادي 30/01/96لغایت 28/01/96معتبر داخلی و خارجی از تاریخ يهاشرکتپایه و گاز و با حضور 

.شد
با توجه به هماهنگی اتحادیه با دفتر صادرات گمرك جمهوري اسالمی ایران و اینکه این دو مجموعه در نظر دارند مسائل و - 2

منظم ماهیانه با حضور کارشناسان و مدیران دو يهاجلسهنفت، گاز و پتروشیمی را در يهاوردهفرآمشکالت صادرکنندگان 
صادرات شرکت درروند، چنانچه گرددیمو بررسی قرار دهند، بر این اساس از اعضاي محترم درخواست موردبحثسازمان 

با ذکر مستندات به اتحادیه اعالم المقدوریحتو مشروح صورتبهخود با مشکالتی در گمرکات اجرایی مواجه هستند، آن را 
ضمناً چنانچه اعضاء محترم کمیسیون تمایل به استفاده از تسهیالت . به گمرك منعکس گردديبندجمعنمایند تا پس از 

وع به نحو فعاالن مجاز اقتصادي را دارند مراتب را کتباً در اسرع وقت به اتحادیه اعالم نمایند تا موضعنوانصادراتی تحت 
.مقتضی از طریق دفتر صادرات گمرك پیگیري گردد

بر این اساس، . فراهم نموده است1396حقوقی و مالیاتی را براي اعضاي محترم در سال يامشاورهامکان استفاده از خدمات - 3
منظوربهمراتب را تا در صورت نیاز به برگزاري جلسات حضوري در محل دبیرخانه اتحادیه،گرددیماز متقاضیان درخواست 

.کتبی به اتحادیه اعالم نمایندصورتبهالزم هايیهماهنگانجام 
همچنین برنامه . استشدهارسالجلسات کمیسیون قیر، جهت آگاهی از طریق ایمیل براي اعضاء محترم يبندزمانبرنامه - 4

جلسات، امید است با ارائه ضمن دعوت از اعضاء محترم جهت حضور در این. استشدهدادهمربوطه در سایت اتحادیه نیز قرار 
.اتحادیه را در جهت پیشبرد برنامه و تحقق اهداف آن یاري فرماییدیناکارشناسی و تخصصی،یشنهادهايپنظرها و 

مهرماه 16لغایت 13تاریخ قزاقستان که در _فراخوان مشارکت در نمایشگاه اختصاصی جمهوري اسالمی ایران در آلماتی - 5
الزم در سایت اتحادیه قرار يوربهره، جهت آگاهی و گرددیمدائمی آلماتی برگزار هايیشگاهنماسال جاري در محل 

.استشدهداده
، تشکیل مجمع رساندیمطبق نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، به اطالع کلیه اعضاي محترم - 6

کویت جهت انتخاب –اتریش و ایران –برزیل، ایران - ترکمنستان، ایران- مشترك بازرگانی ایرانيهااتاقومی مؤسس عم
يهااتاقبه عضویت در مندعالقهلذا بدینوسیله از کلیه اعضاء . استقرارگرفته، در دستور کار معاونت اتاق ایران مدیرهیئته

براي کسب اطالعات بیشتر و نحوه شرکت در این مجمع به سایت شودیمت مزبور و شرکت در مجمع عمومی مؤسس دعو
.اتحادیه مراجع فرمایند

اقتصادي ایران و چین در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی را هاييهمکاراتاق بازرگانی صنایع ایران و چین در نظر دارد سمینار - 7
در محل سالن کنفرانس طبقه هشتم اتاق 17/02/96ورخ مشنبهیکروز 14:00شرکت چینی در ساعت 69با حضور بیش از 

شدهدادهاعضاء محترم در سات اتحادیه قرار يوربهرهاست اطالعات تکمیلی جهت آگاهی و ذکرقابل. ایران برگزار نماید
.است

گاز در آسیاي میانه نمایشگاه صنعت نفت و ینترعنوانبزرگبهنفت و گاز ازبکستان که المللیینببیست و یکمین نمایشگاه - 8
ذکرقابل. گرددیمتاشکند برگزار المللیینبهاییشگاهنماسال جاري در مرکز ماهیبهشتارد29لغایت 27مطرح است، از تاریخ 
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خواهشمند است در صورت تمایل به . است اتحادیه زمینه مشارکت اعضاء محترم در نمایشگاه فوق را فراهم آورده است
و لیست اسامی و عناوین نفرات اعزامی را حداکثر تا تاریخ یازموردنشرکت در نمایشگاه فوق، درخواست کتبی، متراژ 

مترمربعاست هزینه مربوط به اجاره فضاي غرفه به ازاي هر ذکریاناش. به روابط عمومی اتحادیه ارسال فرمایید13/02/96
.باشدیمپوند با تجهیزات اولیه 445

خردادماه سال جاري در مرکز 13لغایت 10صنعت نفت و گاز کاسپین از تاریخ المللیینببیست و دومین نمایشگاه - 9
اتحادیه زمینه مشارکت اعضاء محترم در نمایشگاه فوق را فراهم استذکرقابل. گرددیمباکو برگزار المللیینبهاییشگاهنما

و لیست اسامی و یازموردنخواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در نمایشگاه فوق، درخواست کتبی، متراژ . آورده است
است هزینه مربوط ذکرنیاشا. به روابط عمومی اتحادیه ارسال فرمایید16/02/96عناوین نفرات اعزامی را حداکثر تا تاریخ 

.باشدیمپوند با تجهیزات اولیه 415مترمربعبه اجاره فضاي غرفه به ازاي هر 
با توجه به حمایت معنوي این اتحادیه از برگزاري  سومین همایش راهکارهاي افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهاي -10

1در سالن شماره 13الی 9از ساعت 18/02/96مورخ ، گاز و پتروشیمی تهران نفتدر روز سوم نمایشگاه »المللیینب
.استشدهدادهنمایشگاه، اطالعات مربوط به این همایش در سایت اتحادیه قرار 

دژپاو آسفالت قیر تولیدي بررسی نامه شرکت : موضوع:
تنظیم بازار صادراتی قیر را موضوع حفظ 24/01/96مورخ 014/9601شرکت تولیدي قیر و آسفالت دژپا با ارسال نامه شماره 

.مطرح نموده است که مفاد آن براي حاضرین در جلسه خوانده شد
زیرمجموعه آنها طی يهاشرکتنفت جی و پاسارگاد و يهاشرکتتولیدکنندگان بزرگ مثل بود، شدهعنواناین نامه 1بند در 
و حتی پائین هاشرکتدیگر شدهتمامت پائین تر از بهاي فروش قیر با قیمدر خصوصاخیر با مدیریت دامپینگ گسترده يهاماه

.شده استملی کشور یهاهیسرماو این موضوع باعث هدر رفتن اندنمودهیاقدام المللنیبتر از نرخ اعالمی اتحادیه در بازارهاي 
به درخواستنمود،کمیسیون و اتحادیه به اتحادیه اعالم کرده و در این زمینهنماینده شرکت دژپا مراتب اعتراض خود رادر ادامه

و رانتی که ینظمیبو از سایر اعضاء نیز درخواست کردند که مراتب شکایت خود را در مورد کندشوراي رقابت شکایت 
زرگ اعتقاد بر این بود که اقدامات این تولیدکنندگان بدرواقع. اعالم نمایند، به اتحادیهاندکردهجی و پاسارگاد ایجاد يهاشرکت

.شده استترکوچکیهاشرکتباعث کنار رفتن 
سایر شدهتمامدقیقاً معادل قیمت ،دهندیمماهیانه صورتبهبرآورد قیمتی که نفت جی و پاسارگاد همچنین عنوان شد، 

.کوچک استيهاشرکت
پاسخ دادند، در صادرات قیر ه به آن شرکت وارد شددر جلسه حضور داشتند و در پاسخ به اتهامی کنیزنماینده شرکت نفت جی

بربالغدرصد بوده است و سهم بخش خصوصی 40نفت جی و پاسارگاد کمتر از ي پاالیشهاشرکت، سهمکشور در سال گذشته
ایشان معتقد بودند . نفت جی باشدشرکت پاالیش به خاطر عملکرد تواندینمآمدهشیپپس مشکالت . درصد بوده است60

مشخص و قابل استناد هامتیقتابلوي بورس، بر اساسصحیح نیست و ؛شودیمقیمت نفت جی اعالم عنوانبهکه ییهامتیق
.هستند
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توانندینمجی پورنر، ازجملهجی نفتشرکت پاالیش زیرمجموعهيهاشرکتموضوع دیگري که مطرح شد، این بود که 
نفت جی خریداري شرکت پاالیش بورس از از طریقین شرکت ا. دنمحصوالت خود را با قیمتی پائین تر از نفت جی بفروش

شرکتاز طرفی. شرکت تولیدکنندهاستاز شدهيداریخرمحصوالتش را بفروشد به قیمت تواندیمو حداقل قیمتی که کندیم
مبناي برشیپل سا10و در اصفهان نیز بر اساس توافقی که خردیمرا از پاالیشگاه بندرعباس VBنفت جی با رقابت پاالیش

.و تا االن نیز در حال اجرا استگرفتهانجامواگذاري نفت جی 
فروش براي تولیدکنندگان کوچک يهامتیقیناهماهنگبه علت شرایط رقابت ناسالم و در این رابطه اکثریت اعضاء معتقد بودند، 

و تولیدکنندگان بزرگ مثل نفت جی و پاسارگاد به علت شرایط خرید خوراکشان،محصوالتشان را به قیمت پائین جادشدهیامشکل 
مجبور هستند که قیمت عرضه و فروش خود را پائین هاشرکتداراي برند هستند، بقیه هاشرکتو چون این کنندیمتر عرضه 

محصوالت خود را به توانندینمو زیان زیادي براي آنها شده است و عمالً تر از آنها قرار دهند که این موضوع باعث تحمل ضرر 
.این موضوع باید پیگیري و حل شودو انددادهازدستي خود را هايمشترفروش برسانند و 

این تواندیم،قیمت محصوالتی به نام تولیدکنندگان بزرگ مثل نفت جی و پاسارگاد پائین استاینکهعنوان شد یک علت ضمناً 
دیگري مخلوط ارزشیبو آن را با مواد خرندیمبزرگ محصوالتشان را يهاشرکتاز این ییهاشرکتباشد که اشخاص یا 

.فروشندیمو به نام آنها و با قیمتی پائین تر کنندیم
کلی تغییر صورتبهدژپا و آسفالتقیرتولیديبر این شد که نامه شرکتدر این خصوص تصمیم جمعوگوگفتپس از بحث و

که مشکالت قیر ناشی از دامپینگ و قیمت تولیدکنندگان کنندیمکه ادعا ییهاشرکتکند و پس از ارائه مستنداتی از سوي 
.و براي شوراي ملی رقابت فرستاده شودشدههیتهیانامهبزرگ است، به اتحادیه،بر اساس آن مستندات 

بررسی شرایط خرید : موضوعVB کشوري هاشگاهیپاالاز:
در محل دبیرخانه و جلسه فرعیدپاالیشگاه از VBبندرعباس در خصوص خرید منطقه به درخواست تولیدکنندگان عنوان شد، 

بدون رقابت خرید شود تا مجوزي براي گران کردن قیمت ماه بعد از VBحد امکان در تشکیل شد و تصمیم گرفته شد تا اتحادیه
نفت پاالیشکه شرکتموضوعبه ایننسبت حاضر در جلسه يهاشرکتهمچنین نمایندگان . طرف شرکت ملی پخش نگردد

.کردنداعتراض شده است،با نرخ باالتر VBیکی از عوامل خریداین امر از پاالیشگاه بندرعباس شده و VBجی وارد خرید 
و موردبحثجداگانه صورتبهو مسائل تا جلسه دیگري در این خصوص تشکیل شودبودمقررشدهي این بحث بندجمعدر 

.نرسیدحدنصابقرار گیرد، اما جلسه بعد به وگوگفت

درخواست عضویت در اتحادیهطرح : موضوع
مطرح و بنا به دعوت قبلی نماینده آن شرکت در جلسه اتحادیهدرخواست شرکت حافظ انرژي گستر ایرانیان مبنی بر عضویت در 

گیري به عمل سپس نسبت به تقاضاي آن شرکت رأي. هاي شرکت مزبور ارائه نمودحضور یافته و توضیحاتی در مورد فعالیت
.الذکر اعالم نمودآمد و با اکثریت آراء کمیسیون نظر مثبت و مساعدخود را نسبت به تقاضاي شرکت فوق
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ماهبهشتیاردقیر صادراتی براي ماه يهامتیقتعیین : موضوع
هاي زیر تعیین مطرح و پس از بحث و بررسی در این خصوص قیمتماه یبهشتاردقیر صادراتی براي ماه هايیمتقتعیینموضوع 

:شد
220-225قیمت قیر فلهFOBبندرعباس
 280-285قیمت قیر بشکهFOBبندرعباس

 در این جلسه عبارتند ازشدهطرحسایر مسائل:

 پاسخی در . اتحادیه بیشتر شودرهیمدئتیهیون قیر در نمایندگان کمیسیکی از اعضاي کمیسیون درخواست شد، از طرف
ي جمع به هرکدام از رأبر پایه رهیمدئتیهو اساس انتخاب اعضاي دهدینممه اتحادیه این اجازه را شد که اساسنااعالم

.باشدیمنامزدها 
اینکهازجمله. اعتراضاتی از طرف چند تن از اعضاء کمیسیون به عملکرد کمیسیون وارد شد:

 ؟کندینمچرا کمیسیون قیر نیز مانند کمیسیون روغن موضوع معافیت مالیاتی را مطرح و پیگیري
 که تصمیم یدرزمانمثال براي .در کمیسیون را پیگیري و اجرا کندشده يریگمیتصمرئیس کمیسیون موظف است موارد

براي آنها يامهیجرسرپیچی کردند و قرار بر این شد که ياعدهجمعی گرفته شد که کسی از بورس خریدي انجام ندهد 
.در نظر گرفته شود ولی این اتفاق نیفتاد

 یین شد، ولی این شرایط رعایت نشددر کمیسیون تع95شرایط انتخاب صادرکننده نمونه سال.

و از طرف رئیس کمیسیون به دبیرخانه اتحادیه منعکس و موارد پیگیري نیز شده استذکرشدهتمام موارد عالم گردید،درپاسخا
ممکن است در این رابطه توضیح داده شد، .استدسترسقابلمستندات آن براي اطالع حاضرین به آنها ارائه و در دبیرخانه اتحادیه نیز 

.باشدهنوز در حال پیگیري یا اعضاء نرسیده باشد و موردنظرهمه موارد به نتیجه مثبت و 

.ذکر صلوات خاتمه یافتبا17:30این جلسه در ساعت 


