سومین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی راًس ساعت  21صبح روز سه شنبه
مورخ  59/21/12در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه با حضور :
جناب آقای مهندس جوشن مدیر عامل محترم صنایع پتروشیمی بیستون  (LABهمایون خلیل پور)
جناب آقای مهندس سعیدی طاهری مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی پلیمر
جناب آقای مهندس اشتری مدیرعامل محترم صنایع پتروشیمی کرمانشاه( محمد جواد عموشاهی)

سرکار خانم دکتر درخشیده مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی
سرکارخانم مهندس ژاله امیری کارشناس دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی

برگزار گردید.
در این جلسه نمایندگان بخش پتروشیمی یکی از مشکلات عمده پتروشیمی را خرید حضوری عنوانکردند و اشاره
کردند باتوجه به این نکته که محصولات پتروشیمی در بورس موجود میباشد تمایل کمتری برای تقاضا از این طریق
وجود دارد و همچنان کما فی سابق با مراجعه حضوری به محل پتروشیمی ها اقدام به خرید می گردد .زیرا از این
طریق درصد تخفیفات و تمام شده محصول برای خریدار پایین تر است.
و همچنین با عنایت به بازار رقابت فشرده و سخت صنایع پتروشیمی خارج از مرزها و قیمت رقابتی این محصولات
در بازارهای جهانی تولید کنندگان مو اد پتروشیمی تمایل چندانی به صادرات محصولات ندارند و ترجیح می دهند
که در بازار داخلی تقاضا را پاسخ دهند.
نمایندگان هر سه پتروشیمی کرمانشاه ذغان داشتند مواد اولیه پتروشیمی های کرمانشاه از یکدیگر متفاوت و مجزا
می باشند به صورتی که محصولات پتروشیمی دارای موارد استعمال عمومی(صنایع بالادستی -خوراک) و صنعتی
متعدد از قبیل پارچه ( نایلون  ،دارکرون  ،پشم و پنبه مصنوعی) لوازم الکتریکی  ،کودهای شیمیایی  ،حلال ها ،
مواد پاک کننده و غیره است.
از این نظر پیشنهاد گردید که مواد اولیه در بخش های مختلف صنایع پتروشیمی شناسایی و رتبه بندی شود و
سپس با مطالعه عمیق اقدام به لغو معافیت مالیاتی از این صنایع شود.
در پایان به مشکلات موجود در اجرای ماده  19قانون بهبود کسب و کار اشاره شد و به عدم هماهنگی و اخطار قبل
قطع گاز مصرفی این صنایع اشاره شد که خود خسارت های جبران ناپذیری را به این صنایع وارد می کند و از طرفی
شرکت محترم آب و فاضلاب اقدام به صادر کردن قبوض بسیار سنگین آب می نماید که نمونه مشابه این اقدامات در
سایر استانها کمتر دیده می شود.
مصوبات جلسه:
 .2معافیت مالیاتی بر روی محصولات تولیدی هر پتروشیمی بصورت موردی حذف گردد
 .1مساعدت ادارات مختلف جهت دریافت و پرداخت قبوض

 .3درخواست گردید که در صورت قطع گاز ،اداره مربوطه به پتروشیمی ها اطلاع داده شود و یا در صورت
کاهش فشار گاز ،حداقل ها رعایت گردد
 .4جبران خسارتهای وارده از طریق قطع گاز از سوی ادارات ذیربط باتوجه به آییننامه اجرایی ماده 19
قانون بهبود کسب و کار

