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 13/06/1401 تاریخ تهیه گزارش رویه شناسه

 موانع و مشکالت تولید کنندگان لوله و اتصاالت پلی اتیلن ارائه پیشنهادات پیرامون  عنوان موضوع

 شرکت رام پالست شرق ،  ، استانداری اشتغال و گذاری سرمایه امور هماهنگی دفتر مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع

ستانداری و با رونوشت به اتاق بازرگانی،     شرق  پالست  رام شرکت  1401-5-20 مورخ 1-270 شماره  نامه به عنوان ا

  هماهنگی دفتر1401-5-23 مورخ 38-62-16257 شماره  نامهصنایع، معادن و کشاورزی و نیز از طریق نامه شماره    

 به دبیرخانه شورا جهت بررسی منعکس شد. استانداری اشتغال و گذاری سرمایه امور

شرکت های تولید کننده لوله و اتصاالت پلی اتیلن دارای مشکالتی در حوزه     براساس اعالم شرکت رام پالست شرق،    

   الی هستند.قرارداد با دستگاههای دولتی و تامین مواد اولیه و تاثیرات افزایش قیمت ارز در پیمانهای ری

ارخانه های تولیدی از یکسووو با قراردادهای یکفرفه دولتی که به هیو وجه اجازه دخو و تصوورا و اصووالح هن داده  ک

ستند.        سوی دیگر با عدم تعهد طرا دولتی به پرداخت منظم مفابق با همان قرارداد یکفرفه مواجه ه شود و از نمی 

تغییرات نرخ ارز و قیمت های جهانی ودستکاری پتروشیمی ها در نحوه   در این میان نوسان شدید مواد اولیه ناشی از    

این قراردادها را دچار زیان های سنگین کرده و در هستانه    طرا کنندگان تولید اکثر  عرضه نیز درد دیگری است که  

کوچکترین بی  تعفیلی قرارداده اسوووت. هنگام عقد قرارداد انواع ضووومانت ها از تولید کننده اخذ می گردد تا م ادا             

تعهدی صووورت پذیرد ولی در زمان پرداخت صووورت وضووعیت ها یا افزایش قیمت مواد اولیه هیو حمایتی از تولید   

ضاً پرداخت یک قرارداد     شود به نحوی که بع سال و بعد از افزایش   3کننده نمی  صدی نرخ   100ماهه بیش از دو در

سفند ماه از .مواد اولیه انجام می گردد ند ناگهانی افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز و  رو 1400 سال  ا

درصدی را تجربه   30ها س ب گردید مواد اولیه پلی اتیلن گرید پایپ افزایش نرخ بی سابقه   کاهش عرضه پتروشیمی  

شکو گردن      ضو انجمن در انجام تعهد خود دچار م س ب گردیده تمامی تولید کنندگان ع ،  دنماید. این افزایش قیمت 

درصوود می باشوود و بنابراین کلیه قراردادها فروی در بازه   10چرا که حداکثر حاشوویه سووود فروی پلی اتیلن حدود 

 .زمانی فوق شامو زیان سنگین گردیده است

موضوعات به دستگاههای متولی و تشکو های مرت ط جهت بررسی منعکس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان        

 نظرات این سازمان را ارائه نمود. 1401-5-29 مورخ 258765 شمارهطی نامه 

 جلسه دبیرخانه شورا مفرح شد. بیستمینموضوع در 

 در پاسخ به یپگیری مصوبات دبیرخانه:

  13/6/1401 مورخ294697 شماره نامهسازمان مدیریت و برنام ریزی پیشنهادات این سازمان را طی   -

  14/6/1401مورخ  2176910/120نامه شماره  پیشنهادات این سازمان را طی سازمان صنعت، معدن و تجارت -

 اعالم نمودند.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 :به شرح زیر است  تولید کنندگان لوله و اتصاالت پلی اتیلنفعالیت مشکالت در حوزه  اهم

بخشنامه های سازمان    ماه تنظیم می شود تا مشمول تعدیل و یا    2قراردادهای دولتی عموما برای  -

 .برنامه و بودجه نشوند

 همچنین تغییرات قیمت مواد اولیه در بورس کاال بصورت تعدیل در قراردادها انجام نمی شود.  -
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دستورالعمو های نحوه ج ران هثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیو  عدم بروز رسانی   -

 زینه هایی را برای تولید کنندگان ایجاد نموده است.ه که تا کنون سه مرحله تجدید شده

با عرضووه مواد اولیه در  بورس ، لوله و اتصوواالت پلی اتیلنعلیرغم نیاز بازار و ظرفیت های خالی کارخانجات  -

 اختصاص  به این کارخانجاتمواد اولیه  ،درصد  ظرفیت اسمی  30حدود  فقطشرکت های پتروشیمی   توسط  

 .پیدا می کند

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

7/6/1401 

 

 نظرات اعضا حاضر در جلسات کارشناسی:

  بازار از درصد  90 از بیش گذشته،  سال  5 در: کرد تصریح  شرق  پالست  رام شرکت  مدیره هیات عضو  لففی، رضا 

  اوتتف نخست،  دادیم؛ دست  از مشکل  دو دلیل به افغانستان  و میانه آسیای  کشورهای  به را مان صادراتی 

 . کشور داخل های پتروشیمی تولیدی اولیه مواد کمبود دوم، و آزاد ارز نرخ و نیمایی ارز نرخ

.  ندا گرفته افغانستان  و میانه هسیای  کشورهای  بازار از را ما سهم  که داریم سرسختی   رق ای حاضر  حال در: افزود وی

 .داشت خواهد صنعت چرخ چرخیدن بهتر در ای برجسته نقش مهم این قفعا شود، حو فوق مشکالت اگر

سیار  بورس در رقابت عدم صورت  در حتی اولیه مواد تامین اینکه بیان با لففی شوار  ب ست،  د   الیم تامین: داد ادامه ا

 .شود می تولیدی واحدهای فعالیت توقف موجب مساله این که گیرد می انجام دشواری به نیز ها بانک توسط

  پلی االتاتص  و لوله کنندگان تولید مشکالت  از یکی تشریح  به شرق  پالست  رام شرکت  مدیرعامو منصوریان،  اردالن

  مانهایپی در ارز قیمت افزایش از ناشی هثار ج ران نحوه دستورالعمو  بخشنامه  شدن  گرفته نادیده از و پرداخت اتیلن

 .گفت دولتی های شرکت و ها سازمان سوی از تعدیو فاقد ریالی

 .  نگیرد تعلق قرارداد به تعدیو تا کند می تعیین ماهه دو را پیمانکاران با قراردادها مدت دولت: کرد تصریح وی

 از کیی: شد  یادهور کنند، می عمو ای سلیقه  ها دستورالعمو  و ها بخشنامه  به اجرایی، های دستگاه  اینکه بیان با وی

ست  هن داریم، دولتی قراردادهای بودن ماهه 2 در که مشکالتی  بزرگترین  را دیگری سفاری  تواند نمی پیمانکار که ا

 .کنیم تامین را اولیه مواد توانیم نمی که هن دلیو به بپذیرد

صوریان  صوص  در من شکو  خ شیمی  از اتیلن پلی واحدهای اولیه مواد تامین م سی : کرد ابراز نیز پترو   رقب میزان برر

صرفی  صیص  برای ها کارخانه م ست  بهترین از یکی اولیه، مواد تخ سان  اگر واقع، در. راهکارها  هک شوند  متوجه بازر

ستخراج  رمزارزی ست  مولد فعالیت حال در تولیدی واحد که برد خواهند پی شود،  نمی ا سفه  به و ا  توانند می هن وا

  بخش با دولتی قرارداد یک اگر: افزود شوورق پالسووت رام شوورکت مدیرعامو. دهند افزایش را کارخانه مواد سووهمیه

 گرفته نظر در خصوصی   بخش برای حقی هیو قراردادها این در که شویم  می متوجه شود،  مفالعه دقت به خصوصی  

 .دارد مصداق موارد این نکنند، یا کنند تمدید را قرارداد توانند می اجرایی های دستگاه متاسفانه. است نشده

 کم ود یودل به متاسفانه  که کنیم جلوگیری ضایعات  ایجاد از تا باشد  داشته  تداوم باید ما تولید: داد ادامه منصوریان 

  پلی اتصاالت  و لوله کارخانجات اولیه مواد درصدی  27 سهمیه  اگر. باشیم  داشته  مداومی تولید توانیم نمی اولیه مواد

  که  اردد وجود امکان  این هیا  کنیم؟ چه  باید   منعقده،  قراردادهای  اولیه  مواد تامین  برای بماند   باقی  تغییر بدون  اتیلن

 یابد؟ افزایش مان اولیه مواد سهمیه قرارداد ارائه با
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 یحتصر پیمانکاران با دولت قراردادهای خصوص در رضوی خراسان ریزی برنامه و مدیریت سازمان نماینده اسماعیلی،

 اجرایی، شوورایط به توجه با که کند منعقد را قراردادی پیمانکار اسووت ممکن نیسووتند، ماهه دو صوورفا قراردادها: کرد

 موظف اجرایی دسوتگاه  و شود  خواهد تمدید قرارداد صوورت،  این در که شوود  مواجه مشوکو  با...  و اولیه مواد تامین

 .کند اجرا خصوص این در را بخشنامه که است

 واردم برخی در هستند؛  گونه دو شود،  می منعقد اجرایی های دستگاه  توسط  که قراردادهایی: کرد تصریح  اسماعیلی 

 رشته  از یک هر در تعدیو های شاخص  و شود  می لحاظ قرارداد در نرخ افزایش اولیه، مواد قیمت افزایش به توجه با

 .شود می ابالغ ماهه 6 زمانی بازه هر در ریزی برنامه و مدیریت سازمان توسط تخصصی های

  ،ن اشد تعدیو مشمول که قراردادهایی خصوص در: شد یادهور رضوی خراسان ریزی برنامه و مدیریت سازمان نماینده

 نیز 1401 شهریور 2 و است  شده  ابالغ 99 و 97 ،91 های سال  در بخشنامه  این که شود  می لحاظ ارز نرخ بخشنامه 

ست  گردیده ابالغ رابفه این در ای بخشنامه  ست  قراردادهایی شامو  بخشنامه  این. ا سفند  29 تا که ا  اجرایی 1402 ا

 .کنند ت عیت هن از موظفند اجرایی های دستگاه و شوند می

 دادقرار تمدید از دلیو بدون دستگاهی اگر کنند، عمو ها بخشنامه مفابق که موظفند مجری های دستگاه: افزود وی

 .شد خواهد برخورد متخلف دستگاه با زد، سرباز

 به: کرد تصووریح رضوووی خراسووان صوومت سووازمان فلزی اداره رئیس کیومرثی، قاسووم نشووسووت، از دیگری بخش در

  فعال که قدیمی واحدهای برای اما کند؛ می پیدا تخصوویص اولیه مواد درصوود 50 الی 30 التاسوویس جدید واحدهای

  مهم. پذیرد می صورت فاکتور 5 الی 4 لحاظ با شان گذشته  فعالیت ماه 24 براساس  اولیه مواد تخصیص  این هستند، 

 .است اجتماعی تامین و گاز برق، هب، شامو هن فاکتورهای دیگر و مالیاتی عملکرد فاکتورها، این ترین

سه : افزود کیومرثی صوص  در صنعت  وزیر معاون با ای جل  مقرر که شد  برگزار جدید قراردادهای اولیه مواد تامین خ

 .شود تامین واحد هن اولیه مواد تسهیو، ستاد سوی از قراردادها تایید صورت در گردید

ستان  خصوصی   بخش و دولت گوی و گفت شورای  دبیرخانه رئیس ل افی، پایان، در صریح  ا  شود  یم پیشنهاد : کرد ت

  زمان مدت. شووود گنجانده قراردادها در تعدیو موضوووع کاال، بورس در اولیه مواد قیمت پایه تغییرات به توجه با که

 .یابد افزایش و تنظیم قرارداد حجم با متناسب نیز قرارداد

شان  وی ستگاه  برای مهم این اگر کند، می منعقد قراردادی شرکت  که خاص مواقع در دیگر، سوی  از: کرد خاطرن   د

صیص  شرکت  هن به اولیه مواد شد،  محرز اجرایی شنهادها  این کند، پیدا تخ  خواهد مفرح گو و گفت شورای  در پی

 .شد

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای

  صنعت،معدن سازمان، استانداری اشتغال و گذاری سرمایه امور هماهنگی دفتر ، استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

ستان  و سان  دارائی و اقتصادی  امور کو اداره ،تجارت ا ستان،  کشاورزی  جهاد سازمان ، رضوی  خرا سان  گمرکات ا  خرا

 ، تاناس بانکهای هماهنگی کمیسیون ،استان اجتماعی تامین اداره کو ،استان تعاون اتاق ،  مشهد اصناا اتاق ،رضوی

  تپالس  رام شرکت  ،استان  صادرکنندگان  اتحادیه ،استان  تجارت و معدن صنعت،  خانه ،استان  صنایع  مدیران انجمن

 استانانجمن شرکتهای دانش بنیان  کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی صنایع استان،،شرق

 جمع ندی مورد توافق اعضا
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 . گردید مصوب و  ارائه زیر پیشنهادات 

 رد تعدیو تحقق عدم برای شده تنظیم قراردادها بعضا اینکه و شده ارائه توضیحات به عنایت با -1

 گو، و گفت شورای در موضوع طرح ضمن شد مقرر لذا شود می تنظیم کمتر یا و ماه 2 مدت به قراردادها

 دقراردا حجم با متناسب قرارداد زمان مدت تا شود پیگیری استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان طریق از

 .یابد افزایش و تنظیم

 ثالم عنوان به کاال بورس در اولیه مواد قیمت پایه تغییرات  به توجه با و شده ارائه گزاری  حسب -2

 در  شود می پیشنهاد لذا( است شده گرانتر درصد 35 حدود 1400 ماه اسفند به نس ت 1401 ماه خرداد)

 .شود گنجانده تعدیو قراردادها

 

 ریالی پیمانهای در ارز قیمت افزایش از ناشی هثار ج ران نحوه های دستورالعمو تمدید به نس ت -3

 .شود ابالغ تولیدکنندگان به و شده روز به مجددا ، شده تجدید مرحله سه کنون تا که تعدیو فاقد

 

  اسمی ظرفیت  درصد30 حدود  کارخانجات خالی های ظرفیت و بازار نیاز علیرغم اینکه به نظر -4

 دستگاه توسط ان صحت که خاص قراردادهای در گردید پیشنهاد لذا کند می پیدا اختصاص اولیه مواد

 تخصیص و تایید مورد نیز قرارداد مجموع  فعلی درصد 30 بر عالوه گردد می تایید مجوز کننده صادر اجرایی

 گیرد قرار

 پیشنهادات

شکالت تولید  در ارت اط با  صاالت پلی اتیلن موانع و م شورا ارائ     کنندگان لوله و ات صویب به  شنهادات زیر را جهت ت ه پی

 پس از تصویب پیگیری شودمی نماید تا 

 استان و شورای گفت و گوی مرکز: از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزیالف( 

 و ماه 2 مدت به قراردادها در تعدیو تحقق عدم برای شده تنظیم قراردادها بعضا اینکه به عنایت با -1 

 یشافزا و تنظیم قرارداد حجم با متناسب قرارداد زمان مدت شورا مقرر نماید تا لذا شود می تنظیم کمتر یا

 .یابد

 به نس ت 1401 ماه خرداد) مثال عنوان به کاال بورس در اولیه مواد قیمت پایه تغییرات  به توجه با -2

سازمان برنامه و دیگر از طریق  شورا مقرر نماید تا لذا( است شده گرانتر درصد 35 حدود 1400 ماه اسفند

دستگاههای اجرایی در زمان برگزاری  توسط تعدیو اتمراجع نظارتی به دستگاههای اجرایی ابالغ شود 

-6-13 مورخ294697 شماره پیشنهادات مندرج در نامه ) براساس.درج گردد قراردادها مناقصه در اسناد

 ریزی( برنامه و مدیریت سازمان 1401

با توجه به ضرورت بروز رسانی در دستورالعمو های نحوه ج ران هثار ناشی از افزایش قیمت ارز در  -3

این  ودش پیگیری شورا مقرر نماید تا پیمانهای ریالی فاقد تعدیو که تا کنون سه مرحله تجدید شده لذا

-13 مورخ294697 شماره براساس نامه)  .شود ابالغ تولیدکنندگان به و هشد روز به مجددا ها دستورالعمو

 1/6/1401در تاریخ  با پیگیری های انجام شده ریزی این دستورالعمو برنامه و مدیریت سازمان 6-1401

 تمدید شده است( 29/12/1401تا تاریخ 

 

 



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  5

 

 :سازمان صنعت، معدن و تجارت استان( از طریق ب

صد 30 حدود  کارخانجات خالی های ظرفیت و بازار نیاز علیرغم اینکه به نظر -1 سمی  ظرفیت  در  مواد  ا

 :نماید مصوبیکی از موارد زیر را شورا  لذا کند می پیدا اختصاص اولیه

ستان و از طریق وزارت مت وع،       الف(  قراردادهای درپیگیری گردد توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت ا

سط  نه صحت  که خاص ستگاه  تو صد  30 بر عالوه گردد می تایید مجوز کننده صادر  اجرایی د    فعلی در

 گیرد. قرار تخصیص و تایید مورد نیز قرارداد مجموع

ستان و از طریق وزارت مت وع،        ب( صنعت، معدن و تجارت ا سازمان  سط   قراردادهای درپیگیری گردد تو

سط  نه صحت  که خاص ستگاه  تو صد فعلی،   30عالوه بر  گردد می تایید مجوز کننده صادر  اجرایی د در

براسوواس )درخواسووت تخصوویص جداگانه نیاز به مواد اولیه برای هن قرارداد به وزارت مت وع ارسووال گردد. 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت( 14/6/1401مورخ  2176910/120پیشنهادات مندرج در نامه شماره 
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