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وزارت نفت

مدیریت 
توسعه منابع 

انسانی

مدیریت 
سرمایه 
گذاری

مدیریت 
برنامه ریزی 

و توسعه

مدیریت 
مالی

مدیریت 
دکنترل تولی

مدیریت 
طرح ها

مدیریت 
بهداشت، 

ایمنی و محیط 
زیست

امور حسابرسی  
داخلی

امور 
حقوقی

مهندسی  
ساختار

ن  دفتر توسعه صنایع پائی
دستی پتروشیمی

امور مجامع و 
سهام

امور بین  
الملل

امور

مدیریت ها
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معاون وزیر و 
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی



رشد فزاینده ی تولید محصوالت پتروشیمی•
تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی  جهت بستر مناسب •

توسعه فعالیت بخش خصوصی در حوزه پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی•
ایجاد اشتغال و ارزش افزوده باالتر•

داخلی در بازارهای جهانیمحصوالتت بهبود رقاب•
تحقق اقتصاد مقاومتی  تقویت •

بخش پایین دستی پتروشیمیحمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاری در•
و ایجاد ارزش افزوده ی بیشترجلوگیری از خام فروشی •

۱۳۸۱سال در دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمیایجاد 
محور مطالعات و سرمایه گذاری و پشتیبانی طرح هادر دو 

پتروشیمی صنعت محصوالت عمده ارزشمطالعه و تکمیل زنجیره
به بخش خصوصیمعرفی طرح ها 

(تکنولوژیوتامین منابع مالی)طرح هاحمایت از 
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بدون بسترسازی مناسبخصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی•
عدم امکان سرمایه گذاری توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی بصورت هدفمند•
تمرکز در تولید مداوم تمامی محصوالت و گریدهای مورد نیاز بازار داخلعدم•

نسبت به عرضه محصوالت در بازار داخلیتمایل عدم•
یک نهاد دولتی توسطگذاری محصوالتتمرکز قیمتعدم •

ایین دستدر بخش پمیزان کافی و با قیمت مناسب به محصوالت پتروشیمیبه ودستیابی به موقععدم •
نامشخص بودن نیاز واقعی بازار •

ایجاد بازار سیاه و داللی جهت خرید و فروش یا اجاره ی کدهای خرید•
صادرات توسط شرکتهایی غیر از تولید کننده اصلی•

توسط وزارت صمتغیرهدفمند و غیر کارشناسیصدور مداوم مجوزهای تولید بصورت•
صنایع پایین دستی پتروشیمی خصوصی سازی در مطالعه  آسیب شناسی •

تمرکز دفتر توسعه از بخش مطالعات و سرمایه گذاریچرخش 
۱۳9۱در سال به سمت مدیریت بازار
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پشتیبانی

تنظیم بازار

مطالعات
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بازار

تقاضا عرضه

قیمت
سیاست گذاری

کارگروه تنظیم بازار
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محصوالت  
پتروشیمی

تعیین و  
اعالم قیمت    

پایه بورس

ازار دستورالعمل تنظیم ب4ماده 

تعیین قیمت
تلفیقی

ی  بررسی قیمت تمام شده  محصوالت•

مت  که قیمت تمام شده بیشتر از قی

جهانی دارند و ارسال به سازمان  

حمایت 

پیگیری رفع مغایرت های •
قیمت های صادراتی در تعامل

با گمرک

جهت محصوالت وارداتی •
دارای کمبود  )پتروشیمی 

(داخل

اقدام  
کنترلی

پایش بازار وقیمت گذاری
اعمال  

تعدیل های  
قیمت

تعیین و  
اعالم قیمت

دالری  
گمرک
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والت کلیه تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی ملزم هستند تمامی فروش داخلی محص•
.پتروشیمی خود را با رعایت مقررات مربوطه، در بورس کاال عرضه کنند

:موارد استثنا با تأیید کمیته تخصصی پتروشیمی•
و گازسرویس های جانبی، یوتیلیتی و خوراک بین مجتمعی و خوراک پاالیشگاههای نفت•

محصوالتی که برای اولین بار در یک مجتمع تولید شده اند، •
تامین خوراک صنایع استراتژیک•
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کنترل  
/  صادرات 
واردات

پایش برنامه 
زمانبندی 

تعمیرات اساسی

برنامه ریزی  
واردات مواد    
دارای کمبود

برنامه ریزی
عرضه

2اقدام 

تعیین و  
اعالم کف 

عرضه

ازار دستورالعمل تنظیم ب5ماده ۱تبصره 
در تعامل با کارگروه های تخصصی •

محصوالت

ل  بررسی دالی
عدم رعایت 

کف عرضه

دستورالعمل تنظیم 5ماده 4تبصره 
بازار

جلوگیری از صادرات در صورت نیاز •
بازار داخل

فه جلوگیری از واردات و یا افزایش تعر•
در صورت تولید داخلی کافی 

هماهنگی با شرکت ها و مدیریت •
تولید در برنامه تعمیرات اساسی

د هماهنگی با مجتمع تولی•
کننده

پیگیری تامین ارز  •
تعیین میزان واردات•

هماهنگی با بورس جهت کنترل
مقادیر عرضه اولیه ،  Tعرضه

سلف و اختصاصی

پیگیری تأمین خوراک و رفع موانع •
اعالم به سازمان حمایت جهت تأیید •

غیرموجه بودن دالیل عدم / موجه
رعایت کف عرضه

ار  پایش باز
و کنترل  
عرضه  
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کنترل  
/  واردات

صادرات

پایش فروش خارج از  

بورس  

برنامه ریزی
تقاضا

اقدام  
2کنترلی 

برررآورد نیرراز   

بازار 

ارتباط با تشکل های صنایع تکمیلی و
نهادهای مرتبط به منظوربرآورد مصرف بر

اساس گرید

بررسی و  
ارایه راهکار  

تأمین نیاز  یکپارچه نمودن سامانه های تجارت)طرح افق ،
...(بورس، ثامن و

الیتأمین م/ ساز و کار انعقاد قرارداد بلند مدت

دستورالعمل 2بندهای الف تا ح ماده 
تنظیم بازار

 ،صدور مجوز صنایع استراتژیک
...خوراک بین مجتمعی، 

 اخذ مجوز خوراک ازNPC
تخصیص مواد جهت تولید آزمایشی•

ضهپایش رقابت و نسبت معامله به عر•
هین تعیین شرایط معامالت مازاد، غیرب•

یابی
تأیید قراردادهای بلندمدت•

بررسی 

ظرفیت 

های جدید
جلوگیری از صادرات مواد اولیه•

پتروشیمی توسط خریداران 
بورس

جلوگیری از واردات و یا افزایش•
تعرفه در صورت تولید داخلی

کافی
ر  پایش مستم

بازار
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کشوردستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی توسط ستاد تنظیم بازار

تسهیل در رقابت از طریق ایجاد شفافیت در بازار و منع انحصار: هدف

پتروشیمیتشکیل کمیته تخصصی پتروشیمی با محوریت شرکت ملی صنایع
اعمال حاکمیت  و تنظیم مقررات و مدیریت بازار محصوالت پتروشیمی: مأموریت اصلی

ن و  مصرف کنندگاوزارت صمت، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، سازمان حمایت ، NPC: اعضاء
ی صنایع، ، اتاق بازرگانهای تأمین نیاز اتحادیه سراسری تعاونی، شرکت بورس کاال، تولیدکنندگان

معادن، اتاق تعاون ایران و هلدینگ خلیج فارس
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تعیین و بازنگری دوره ای فرمول قیمت•
محاسبه و اعالم قیمت پایه محصوالت پتروشیمی به صورت هفتگی•
دریافت و ایجاد آرشیو اطالعات کیفی محصوالت به تفکیک گرید•

ت بررسی عدم انطباق گریدهای محصوالت عرضه شده در بورس کاال با مشخصا•
واقعی آنها

بررسی و پیشنهاد سقف رقابت در شرایط التهاب•
تمعیپیشنهاد تعیین نرخ ارز برای خوراک و محصوالت نهایی و محصوالت بین مج•

قیمت گذاری تلفیقی محصوالت وارداتی•
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نظارت بر عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال•
نظارت بر اجرای صحیح تبادالت خوراک های بین مجتمعی •
پیشنهاد تأمین ارز برای خریدهای خارجی پتروشیمی هایی•

پیگیری رفع مشکالت تأمین خوراک پتروشیمی ها•
تعیین شرایط مستثنی برای فروش مستقیم، عرضه اختصاصی و یا غیر بهین یابی•
تعیین مقادیر کف عرضه بصورت دوره ای و بازنگری و اصالح آنها در صورت لزوم•

کنترل و پایش موارد عدم رعایت کف عرضه و اقدام الزم•
تر اعمال نظر در زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های پتروشیمی و اعالم عمومی آن در سایت دف•

توسعه
از کمک به برنامه ریزی تولید و تامین گریدهای مختلف انواع محصوالت و در صورت لزوم واردات•

طریق شرکت های پتروشیمی
بررسی علل  ایجاد التهابات ناگهانی در بازار•

تعیین شرایط عقد قراردادهای بلندمدت تولیدکنندگان با صنایع پایین دستی•
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حساسیت بازار محصوالت پتروشیمی•
شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت مدیریت بازار فقدان نقش رگوالتوری •

کمبود مواد و افزایش قیمت ها•
نظارت بر بازارتخصصی جهتیک کمیته یایجادلزوم •

29/6/95مورخ 26۳بر اساس صورتجلسه دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمیتصویب 
ز طریق شورای رقابت، با توجه به وضعیت بازار محصوالت پتروشیمی و به منظور تسهیل در رقابت ا
و ۳دهایایجاد شفافیت در بازار این محصوالت و منع انحصار از طریق نظارت بر مبادالت، به استناد بن

کارگروه و ایجادقانون اساسی و اصالحات بعدی آن44قانون اجرای سیاست های کلی اصل 5۸ماده 5
بر اساس این مصوبهتنظیم بازار محصوالت پتروشیمی در مرکز ملی رقابت 

از سوی 97/05/0۱مورخ ۱۱25۸6/60ابالغ دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی به شماره 
آن کارگروهکارگروه تنظیم بازار کشور، ایجاد کمیته تخصصی تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی ذیل
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ه آنها دریافت شکایات و درخواست ها از سوی صنایع پایین دستی و پتروشیمی ها و بررسی اولی•
پاسخ دهی به شکایات و درخواست ها در حد وظایف و اختیارات دفتر توسعه •

تنظیم لیست رسیدگی به شکایات و درخواست ها جهت بررسی در جلسات دوره های•
برگزاری جلسات کمیته تخصصی با دعوت از اعضاء به صورت مرتب •

طرح و بررسی موارد لیست شده در کمیته و پاسخ دهی به آنها بر اساس رأی اکثریت•
اطالع رسانی مصوبات کمیته به شرکت ها•

تنظیم و ارائه ی پیشنهادهای اصالحی با توجه به مشکالت موجود در بازار •
توسط دفتر و طرح در کمیته تخصصی
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بررسی و تعیین سقف مقدار تقاضای هر یک از محصوالت•
بررسی و تعیین سهمیه قابل تخصیص به واحدها و ظرفیت های جدید•

های تعاونی تأمین نیازنامه خرید، توزیع و نظارت بر فعالیت شرکتتدوین پیش نویس شیوه•
بررسی، تعیین و پیشنهاد تولید گریدهای پرمصرف و کم مصرف در بازار•

پیشنهاد اصالح تعرفه های گمرکی به وزارت صمت و عدم تخصیص ارز کاالهای اساسی به محصوالت  •
پتروشیمی تولیدی در داخل کشور

پیگیری صدور کد موقت بورسی برای شرکت های در آستانه ی راه اندازی آزمایشی•
تخلف بر بررسی آمار خرید شرکتها از طریق سامانه بهین یاب و پیگیری متوقف شدن کد بورسی شرکتهای م•

اساس شکایت های  وارده
بررسی درخواست های مواد توسط برخی شرکت های پایین دستی و تایید یا عدم تایید آنها•

عضویت کمیته راهبری مدیریت تقاضای محصوالت پتروشیمی
تعیین نوع و میزان گریدهای مورد نیاز صنایع مختلف در گروه های کاالیی یکسان•
پیگیری تولید واقعی و فروش تولیدات به ازای خریدهای انجام شده در بورس کاال•

کاهش سهمیه بهین یاب توسط وزارت صنعت در خصوص تخلف و عدم تولید و فروش در بازار•
زامیستکاهش سهمیه بهین یاب توسط وزارت صنعت در صورت عدم ثبت گریدها در کاالهایی که ثبت گرید ال•

معرفی شرکت های متخلف به سازمان های نظارت از جمله سازمان حمایت در صورت دریافت شکایت•
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مدیریت برنامه ریزی و توسعه

مدیریت طرح ها

مدیریت سرمایه گذاری

وزارت صمت

تنظیم بازار

پشتیبانی

تولید کنندگان محصوالت پتروشیمی

تولید کنندگان محصوالت پائین دستی

مدیریت کنترل تولید

بورس کاال
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فرایند انجام مطالعات
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اطالع رسانی عمومی از طریق سایت دفتر توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمیPDID.ir
  مطالعات، اخبار، مصوبات کمیته های تخصصی،قیمت محصوالت

منظور همبستگی در واحدهای تولیدی پائین دستی از طریق انجمن، تعاونی و تشکل ها ب:
 مدیریت بازار و جلوگیری از رقابت های شدید در بازار
مدیریت تولید و جلوگیری از داللی مواد خام در بازار

ارتقاء کیفیت و توسعه ی بازارهای محصوالت صنایع تکمیلی

هماهنگی برقراری ارتباط بین سامانه های اطالعاتی و نظارتی موجود در سطح کشور
 پالست  نفت، گاز و پتروشیمی، ایران پالست، ترک)کمک و حضور در برگزاری نمایشگاه ها

ی تخصصی...( مستربچ، کامپاند، کلر آلکالی و)و سمینارها ...( و 
ایع  رایزنی با سازمان های مرتبط مانند شرکت شهرک های صنعتی جهت ارتقاء علمی صن

( دوره آموزشی، حمایت از پروژه ها و پایان نامه ها)پایین دستی 
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گرید فرعیگرید اصلیگروه محصول پایه

پلی اتیلن۱

پلی اتیلن سبک 

تزریقی
خطی

دورانی
فیلم

پلی اتیلن سنگین  

اکستروژن
ایاکستروژن فیلم لوله

بادی
تزریقی
دورانی
فیلم

فیلم نخ رشته ای

پلی وینیل کلراید 2
سوسپانسیون

S65
S70
S57
S60

امولیسون

پلی اتیلن ترفتاالت۳
نساجی
بطری

پلی استایرن 4
انبساطی
معمولی
مقاوم

پلی پروپیلن5

پزشکی
شیمیایی

فیلم
نساجی

پلی بوتادین رابر6
استایرن بوتادین رابر7
ایرنآکریلونیتریل بوتادین است۸

362پلیمری
68شیمیایی

48شرکت ها 

1398میزان تولید سال 

میلیون تن  گروه محصوالت

24/75 پایه شیمیایی

4/11 آروماتیک

7/31 پلیمر

6/26 کود

12/97 خوراک و سوخت

55/39 جمع کل

3+54 شرکت  های تولیدی
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محصوالت 
99سال 9۸سال 97سال 96سال گریدهااصلی

PE

5000S۱۱95720۱74۱0670۱۱66پلی اتیلن سنگین اکستروژن 
6۳66M245969۱9600پلی اتیلن سنگین اکستروژن 
7700M0۸294۳5266۱0۱2پلی اتیلن سنگین اکستروژن 

EX3۱75۸269۱۱50۱۳2۳4424260پلی اتیلن سنگین اکستروژن 
EX3-G00۱6۸502۳0پلی اتیلن سنگین اکستروژن 

CRP100N02۳۸7۱۱00( پودر)پلی اتیلن سنگین لوله 
CRP100N۱0۸5۳7۱05292۸699۸2۸24۸پلی اتیلن سنگین لوله 

CRP100B۱500۸402۳۸2۸۸0۱9600پلی اتیلن سنگین لوله مشکی 
EX6N00۱7000پلی اتیلن سنگین لوله 

EX6B00۱4000پلی اتیلن سنگین لوله مشکی 

PVC

S57۱9۳40۱0۱00۳9200پلی وینیل کلراید 
S60299۸64۳۸۳549964۱۱990پلی وینیل کلراید 
S65۳9259۳4442۱6۳9۸۸5699444پلی وینیل کلراید 

PP

EPC40R4560472042۳02000
EPD60R007000
MR230C۱۱290759069۳0۳454
PNR230C04۳۸۳45609۸0
RG3212E06۳۸7۸90۱65۸

( پودر) ZB332C00660
ZB332L5062۸9500
ZB440L0۱56744۱97۸
ZR230C۱۳46۱9۸2۸۱۱92۸4۱79
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های کشور  در راستای صیانت از تولیدات ملی و بهره گیری از پتانسیل تولیدی پتروشیمی
فتر توسعه  در توسعه صنایع تکمیلی، بخصوص صنایع مرتبط با لوله و اتصاالت، از سوی د

.  صنایع پایین دستی اقدامات متعددی صورت گرفته و یا در دست اجرا است

طح این دفتر سعی داشته است با سیاست گذاری و ایجاد ارتباطات مؤثر، موجب ارتقاء س
ت کیفیت تولیدات و جهت بخشی کاربردی به آنها در رفع چالش های موجود و مشکال

.  منعکس شده از سوی تولید کنندگان و مصرف کنندگان گردد

توسعه در این راستا همکاری انجمن ملی لوله و اتصاالت در انعکاس این مشکالت به دفتر
.  و پیگیری های مکرر در جهت حل آن ها قابل تقدیر است
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 با آب  و الزامات بهداشتی آن در تماس( بلک و نچرال)استانداردسازی تولید گریدهای لوله پلی اتیلن
(مواد اولیه، مستربچ و دوده، آمیزه به شکل لوله)شرب 

هت  مطالعات تخصصی اثر کلر بر ساختار و طول عمر لوله های پلی اتیلن و تعیین شاخصه هایی ج
ارزیابی گریدهای تولیدی پتروشیمی ها

 مقررات ملی ساختمان مبنی بر بالمانع بودن استفاده از۱6پیگیری اعمال آخرین ویرایش های  مبحث
لوله پلی پروپیلن در آب گرم و سرد مصرفی ساختمان توسط وزارت مسکن

مدیریت تخصصی و کاربردی گریدهای عرضه شده در بورس به منظور حفظ قیمت واقعی•
الیت آن ها سنجش توان پتروشیمی ها در تولید کامپاندهای تخصصی حجیم، به منظور تفکیک حوزه فع•

از کامپاندسازان  
تولیدحمایت از تولید گریدهای لوله با توجه به حجم تقاضای باال، و نیاز به تکرارپذیری کیفیت•
ور جهت  پیگیری تشکیل آزمایشگاه مرجع، جهت آزمون مواد اولیه و اخذ تأییدیه فنی سالیانه در کش•

جلوگیری از خروج ارز
ه مستندسازی  دانش بومی در حوزه آزمون ها، جهت توسعه گرید مجتمع های پتروشیمی و مشاوره ب•

آنها جهت افزایش کیفی و رفع اشکاالت فنی
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ی و آزمایشگاه  های تخصصی صالحیت کیفیت از مراکز تحقیقاتالزام تولیدکنندگان به گرفتن تأییدیه•
های مربوطه و ارائه گواهینامه جهت عرضه محصوالت

به تبادل  ریشه یابی کمبود مواد اولیه و تکنولوژی تولید، نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان و کمک•
علمی واحدهای تحقیق و توسعه پتروشیمی ها

جدیدافزایش کیفیت، ایجاد نگاه صادراتی و تقویت توان رقابتی پتروشیمی ها در عرضه گریدهای•
ایجاد سازوکار توانمندسازی کامپاندسازان در عرضه گریدهای باکیفیت و تکرارپذیر  •

دم  مدیریت بازارهای مصرف با هدف جلوگیری از عرضه باالی گریدهای مشابه، مدیریت کف عرضه، ع•
انبارش مواد در انبارها و جلوگیری از خواب سرمایه

ولیداتایجاد وندورلیست اختصاصی کامپاندسازان جهت افزایش نظارت بر عملکرد و تداوم کیفیت ت•
ل بازار و  امکان سنجی عرضه گریدهای تخصصی کاربردی در پتروشیمی های داخلی با توجه به پتانسی•

عدم وجود محصول در ایران
ی، جهت  تفکیک و اصالح تعرفه های واردات مستربچ و کامپاند، در مقایسه با مواد اولیه و محصول نهای•

ایجاد فضای رقابتی تولید خصوصاً در صنعت لوله 
با هدف ارتباط پیوسته و علمی واحدهای فروش و تحقیق و توسعه پتروشیمی ها و صنایع پایین دست•

شناخت دقیق نیازهای صنایع و تولید هدفمند

33



از گریدهای قدیمی و جدید موردنیاز بازار، ( مشخصات فنی)گردآوری اطالعاتی جامع •
من گریدهای ناموجود با پتانسیل باالی عرضه و همچنین حجم تقاضای آن ها، با همکاری انج

(سیاست گذاری با سنجش توان پتروشیمی ها و ارزش افزوده تولید)لوله و اتصاالت 

ا توجه به لزوم کاربردی محور کردن گریدهای تولیدی لوله، گرید پلی اتیلن و پلی پروپیلن ب•
وجه نیاز نیاز صنایع تبدیلی کشور و بازارهای صادراتی منطقه ای و تولید گریدهای جدید با ت

کشور و تخصصی نمودن عرضه مواد با توجه به استانداردها و بازارهای مصرف
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ه با مواد تفکیک تعرفه مواد و اصالح تعرفه های باالی واردات مستربچ و کامپاند، در مقایس•
اولیه و محصول نهایی جهت رقابت با بازار جهانی

جهت عرضه  ppنیاز به اصالح نامگذاری های جدید و قدیم گریدهای تولیدی پلی پروپیلن •
(مدیریت گریدهای با مشخصات فنی یکسان وکیفیت متفاوت)صحیح در بورس 

عدم وجود آزمایشگاه مرجع جامع برای آزمون مشخصات مواد اولیه و اخذ تأییدیه فنی و •
و سهولت توسعه گریدهای مجتمع های پتروشیمی و مشاوره به آنها جهت افزایش کیفی

رفع اشکاالت فنی

در عدم وجود تست متدهای بین االپراتورهامللی و استاندارد برای تولید لوله از گرانول•
ایع پایین داخل کشور، و وابستگی انجام آنها به تجربیات و دستگاه های تولید کننده در صن

امکان خطا در نتایج آنالیزهای آزمایشگاهی وجود دارد. دست

نایع عدم ارتباط پیوسته و علمی بین واحدهای فروش، تحقیق و توسعه پتروشیمی ها و ص•
ی هابمنظور شناخت دقیق تر نیازهای صنایع و تولید هدف دار پتروشیم. پایین دستی
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عت پتروشیمی دفتر توسعه ی صنایع پائین دستی پتروشیمی بعنوان یکی از  متولیان اصلی صن
و در سطح کالن و رابط مستقیم با صنایع مصرف کننده محصوالت در بخش پائین دست

محوریت تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی نسبت به پیگیری هرگونه  

پیشنهادات اصالحی•

انتقاد از وضعیت موجود از جمله قیمت ها و عرضه ها در بورس و خارج از بورس•

...مشکالت مرتبط با تعاونی ها، انجمن ها ، اتحادیه ها و •

مشکالت مرتبط با کیفیت محصوالت•

موضوعات مطالعاتی در بخش پائین دستی پتروشیمی•

مشاوره ها یا تقاضاهای سرمایه گذاری •

و هرگونه موضوع مرتبط با صنایع پائین دستی پتروشیمی•

.آمادگی همکاری خویش را اعالم می نماید
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