
     

      

    

  

 پیوست:                                                                                                                    

 

 11/08/1400:  تاریخ

 پ پ126-609/1:  شماره

 

 " هاییدازمانع و ها، پشتیبانی؛ سال تولید1400سال  "

 

 

 

 جناب آقای جعفری

 ریاست محترم اداره ی  نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی
 

 علت تفاوت قیمت فروش صادراتی اوره شرکت پتروشیمی  پردیس نسبت به سایر تولیدکنندگان در مهرماهموضوع : 

 با سالم،

، بر اساس بررسیی انایام شیده سیواب  رساندبه استحضار می 08/08/1400مورخ  811565احتراماً بازگشت به نامه شماره 

دهد که در اغلب ماهها نرخ فروش اوره صادراتی شرکت پتروشیمی پیردی  از سیایر تولیدکددیدگان فروش اوره نشان می

درصد باالتر از متوسط نرخ فروش  7بیشتر است. بعدوان مثال نرخ فروش صادراتی ماهیانه طی سال مالی قبل بطور متوسط 

 ان این محصول بوده است. در ادامه علت پایین تر بودن این نرخ در مهرماه به شرح ذیل ارائه می گردد:سایر تولیدکدددگ

هزار تدی اوره بصورت تهاتر با ذرت دامی برای بازار برزیل بیه فیروش  65یک محموله  1400اردیبهشت ماه  29در تاریخ  -1

بیارگیری و بیا  31/03/1400الر بود. این محموله در تیاریخ د 280رسید که درآن زمان نرخ فروش اوره فوب عسلویه حدود 

ازاء اوره از توجه به قرارداد موجود و روال فروش های تهاتری، تحق  وثبت فروش اوره در دفاتر، به تحویل گرفتن ذرت مابه

بعدیوان فیروش در  1400خریدار اوره موکول می گردد که این امر در مهرماه به وقوع پیوست، لذا این محمولیه در مهرمیاه 

های تهاتری قبلی که در آنها شاهد ثبات نسبی قیمت اوره و افزایش قیمیت ذرت در دفاترمالی ثبت گردید. برخالف فروش

فاکتور تا زمان ثبیت آن بعدیوان ریافت ذرت بودیم، برای این محموله از زمان صدور پیش  فاصله زمانی حمل اوره تا زمان د

شدیدی پیدا کرد ولی قیمت ذرت تقریباً ثابت ماند. با توجه به قیمت فیروش ذرت و محاسیبات  فروش، قیمت اوره افزایش

دالر بر تن )فوب عسلویه( برای این محموله بدست آمد که اگرچه از نرخ فروش مهرماه  308مربوطه، نرخ فروش اوره حدود 

باشد. الزم به ذکر است  از مقدار فیروش باالتر میدالر نیز  28تر است ولی نسبت به قیمت زمان صدور پروفرما حدود پایین

هزار تن دیگر مربوط به محمولیه تهیاتری میذکور        65هزار تن آن مربوط به مهر و  82هزار تدی ثبت شده در مهرماه،  147

درصد فروش مهرماه ناشی از ثبت فروش محموله تهاتری خرداد ماه بوده که ایین امیر باعی   44عبارت دیگر می باشد. به 

هیزار تین حمیل شیده در  82که فقیط گردید قیمت این محموله در قیمت فروش مهرماه تاثیر بسزایی بگذارد. در صورتی

 سایر تولیدکدددگان بیشتر خواهد بود.                                        درصد از متوسط فروش 2مهرماه مالک واقع شود قیمت فروش شرکت پردی  

با توجه به صعودی بودن قیمت اوره، در حال حاضر هرچه زمان صدور پیش فاکتور به تاریخ حمل و در نتیاه به تیاریخ  -2

بود. با نظر به حام تولید چدد برابیری تر خواهد باشد فروش ثبت شده به قیمت روز اوره نزدیکتر ثبت مالی فروش نزدیک

شرکت پردی  در مقایسه با سایر تولیدکدددگان و عدم ظرفییت انبیارش متداسیب بیا آن، شیرکت پیردی  بیر خیالف 
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تولیدکدددگان دیگر مابور است برای پرهیز از خطر پر شدن انبارها و توقف تولید نسبت به فروش اوره از زمان حیدود دو 

 د، این در حالیست که این زمان برای سایر تولیدکدددگان کمتر می باشد.ماه قبل اقدام نمای

 

 

 

  با تشکر                                                                                                                                                                   

 غالمرضا جمشیدی                                                                                                                                                              

 عضو هیئت مدیره و مدیر عامل                                                                                                                                                   

   

  

 

   

 

 


