
99و پیشنهادهایی برای سال 98دغدغه های عرضه مواد در سال 
رئیس هیات مدیره انجمن لوله و اتصاالت پلی اتیلن–بیوک صحاف امین 



نند ؟چه کسانی و چه مقدار مواد اولیه با توجه به ظرفیت تولید شان باید از بورس کاال خرید ک-1

متعادل نبودن ظرفیت ها در سایت بهین یاب با تولید واقعی-
به روز نبودن سایت بهین یاب در مورد واحدهای فعال-

:راهکار کنترل•

KWH/KG-تناسب انرژی مصرفی کارخانه ها با ظرفیت تولید-

تناسب لیست بیمه کارگران  -
گزارش ارزش افزوده سه ماهه فصلی-



داری  نوع گرید مصرفی هر واحد تولیدی باید کامال مشخص و ظرفیت آن در پروانه بهره بر-2
.مشخص باشد 

نبود تعرفه تخصصی در پروانه-
بهره برداری در کاربردهای مختلف



تعیین کف عرضه گریدهای مختلف با توجه به پیک تقاضا و نیازهای فصلی-3
عدم تناسب •

گریدهای عرضه شده 
از با گریدهای مورد نی

صنعت

عدم برنامه ریزی در •
پتروشیمی های 

با PPتولید کننده 
تقاضای صنعت 

گزارش تجمیعی کل•
PP  عرضه شده بدون

توجه به نیاز صنعت
در کارگروه تنظیم 

بازار



فصلیتعیین کف عرضه گریدهای مختلف با توجه به پیک تقاضا و نیازهای -3

مهندسی عرضه گریدها جهت تقویت رقابت 



:99خردادماه 12وضعیت عرضه و تقاضا در گرید پی وی سی و پلی پروپیلن در -4

بهقمراینبا.میرودشماربهدارمعنیوبرجستهعددیککهروزیکدررقابتتومانمیلیارد86رقمثبت-
.کرداحداثبزرگکارخانهیکمیتوانسادگی

تنیهزار17ستدودادرغمبهکاالبورسدرPVCکلمعامالتبرایدرصد44بهنزدیکقیمتهاییرشد-
نیز95الستابستانقیمتیالتهابدرحتیورسیدهثبتبهاخیرسالهایدرکهاستمیزانیباالترینکه

.نبودیمشاهدراقیمتهاییرشدچنین
سپسوساجینگریدهایمحوریتباپروپیلنهاپلیبرایبازاروبورسقیمتهایبینقیمتیفاصلهافزایش-

شیمیایی

هایپروپیلنپلیوPVCمختلفگریدهایبرایمخصوصاًکاالبورسدرملتهبشدتبهروزیکثبت-
شیمیایی





باید دید با توجه به رعایت کف عرضه بازار باید متعادل باشد ولی نیست ؟•

درصد نبوده و اضافه کردن 19اگر دلیل را رشد نرخ ارز در تاریخ عرضه بدانیم این عدد بیش از -
درصد نبوده و عمال نباید رقابت بیش از این  24درصد تخفیف قیمت پایه و جمع آن بیش از 5

.درصد بوده است 44اما در روز معامله رقابت در حد . مقدار باشد
که . د دلیل این امر فروش کاال بصورت سلف و عدم تحویل فیزیکی کاال به خریدار می باش-

.  مشروح آن در جداول زیر توضیح داده می شود 







وضعیت عرضه•
پلی اتیلن پایپ

(ریال)میزان رقابت (تن)معامله (تن)تقاضا (تن)عرضه سال

736،807،709،000 96327 171996 107679 97-CRP100N

80،360،500،000 65246 81206 87108 98-CRP100N

510،154،852،000 70423 318298 84023 97-CRP100B

364،819،920،000 71478 95544 82880 98-CRP100B

663،425،370،000 88660 396070 51150 97-EX3

190،636،734،000 83854 102576 132244 98-EX3

کلجمع

1،910،387،931،000 255،410 886،364 282،852 97سال 

635،817،154،000 218،523 279،326 304،332 98سال 



وضعیت عرضه•

پلی پروپیلن پایپ
PP-RC

(ریال)میزان رقابت (تن)معامله (تن)تقاضا (تن)عرضه سال

103،995،948،000 9828 113379 9828 97-ZR230C

377،741،847،000 11928 32046 11928 98-ZR230C 

155،802،108،000 7590 18370 7590 97-MR230C

183،976،562،000 6930 18282 6930 98-MR230C

506 550 638 97-RG3212E

162،454،910،000 7780 16966 7980 98-RG3212E

کلجمع

259،798056،000 17924 132299 18056 97سال 

724،173،319،000 26638 67294 26838 98سال 



گریدنوع 
ه بگریدهامیزان  کل رقابت 

ریال
به تنمعامالتمیزان 

میزان رقابت برای هر  
ریالکیلو به

1،910،387،931،0002554107479اکستروژنپایپاتیلنپلی -97

63،817،154،0002185232909اکستروژنپایپاتیلنلی پ-98

ZR230C-97103،995،948،000983810570شیمیائی

ZR230C-98377،741،847،0001192827476شیمیائی

259،798،056،0001792414494های مختلفپتروشیمی  ZR230Cمعادلگریدهایکل -97

724،173،319،0002663827185های مختلفپتروشیمی ZR230 Cمعادل گریدهایکل -98

99خرداد 23از اول تا  ZR230Cمیزان رقابت 
31،650،738،000102930758

انجامرقابتهایمیزان
یبراکاالبورسدرشده

گریدهایکیلوهر
مختلف



با تشکر از توجه شما  


