
ز و پتروشیمی اریاناتحادهی صاردکنندگان فرآورده اهی نفت ، گا

1397سال  



مقدمه
آنهااشتغالوفعالیتحوزهکهحقوقیوحقیقیاشخاصکلیهاساسنامه12و8موادمفاداساسبر
اتحادیهعضویتبهمیتوانندمیباشد،پتروشیمیوگازنفت،فرآوردههایصادراتبهمربوطاموردر

روشیمیپتوگازنفت،فرآوردههایصادراتزمینهدراتحادیهدرعضویتمتقاضیانفعالیتودرآیند
تصویببهسپسوگرفتهقرارتخصصیکمیسیونهایازیکیتائیدموردمستندات،ارائهباباید

.برسدهیئتمدیره
شهریورمصوباتحادیهدرعضویتاجرایینامهآیینمفاداساسبراتحادیهدرعضویتمتقاضیان

خانهدبیربهعضویتپروندهتشکیلهنگامبهراالزممستنداتومدارکبایستمی1397ماه
.دهندتحویلاتحادیه
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طبقه بندی اعضاء در اتحادیه

:وندمیشطبقهبندیگروهسهبهاعضاءاتحادیهدرعضویتاجرایینامهآیینمفاداساسبر

اصلیاعضاء-1
صادراتتخصصیحوزهدرکهمؤسساتیوشرکتهاشاملحقوقیوحقیقیاشخاصتمام

وعمومیشرایطبودنداراصورتدرباشند،داشتهاشتغالپتروشیمیوگازنفت،فرآوردههای
پذیرفتهاتحادیهاصلیعضوبهعنوان(اساسنامه11و9،10مواد)اصلیاعضاءعضویتاختصاصی
و(فوقالعادهوعادیازاعم)اتحادیهعمومیمجامعدررأیحقدارایاعضاءاین.میشوند

.بودخواهندتخصصیکمیسیونهای
فرعیاعضاء-2

اریهایکارگزترانزیت،حملونقل،ازجمله)خدماتیمؤسساتوشرکتهاشاملحقوقیاشخاصتمام
وزهحدرراخودخدماتکه(...وهاآزمایشگاهتجهیزات،بازرسی،هایشرکتها،بانکبورس،وبیمه

ارائهحادیهاتعضوصادرکنندگانوتولیدکنندگانبهپتروشیمیوگازنفت،فرآوردههایتخصصی
ارائهیا(اساسنامه9مادهموضوع)اتحادیهدرعضویتعمومیشرایطبودنداراصورتدرمینمایند،
اینفرعیعضوبهعنوانسالیکمدتبهمیتوانندخودهایفعالیتبرایلزومموردمجوزهای
خصصیتکمیسیونهایواتحادیهعمومیمجامعدررأیحقدارایاعضاءاین.شوندپذیرفتهاتحادیه
.بودنخواهند

افتخاریاعضاء-3
چنینهمونفتصنعتحوزهحرفهایوصنفیتشکلهایانجمنها،اتحادیهها،شاملافتخاریاعضاء
نمونهیالنفارغالتحصدانشگاه،استادانبرتر،مدیرانخارجی،وداخلیکارشناسانومتخصصانتمام

راموانجامدر...ونوآوریپژوهش،مدیریت،زمینهدرارزندهایخدماتسابقهیاوتجربهدارای...و
یتوانندماعضاءازگروهایننمایندگان.میشوندپتروشیمیوگازنفت،فرآوردههایتولیدوصادرات

یمشورتجلسههایدرتخصصیگروههایهیئترئیسهیاوهیئتمدیرهسویازدعوتصورتدر
.نمایندشرکترأیحقبدون



فرآیند عضویت در اتحادیه
:استهتوجقابلاتحادیهدرعضویتاجرایینامهآییناززیرموادزیرعضویتفرآیندباارتباطدر

اصلیاعضاءعضویتتأیید-2ماده
:میگیردصورتزیرمرحلهچهارطیاتحادیهدراصلیاعضاءعضویتتأیید

افتخاریوفرعیاعضاءعضویتتأیید-3ماده
تأییدباوپایشونظارتفنی،کمیسیونتشخیصحیطهدرافتخاریوفرعیاعضاءعضویتتأیید

.میباشداتحادیههیئتمدیره
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مدارک و مستندات الزم جهت عضویت در اتحادیه

میزانخوداظهاریجدولهمراهبهمدیرعاملامضایباوسربرگرویعضویتجهتکتبیدرخواست-1
[1شمارهپیوست]صادراتحجم

متقاضیاطالعاتفرمتکمیل-2

[3و2شمارهپیوست]حقوقییاحقیقیاشخاصاطالعاتفرم•

[4شمارهپیوست]تشکیالتیهایفعالیتانجامپرسشنامهواعضاءبازرگانی–فنیارزیابیهایفرم•
حوزهبامرتبطهایفعالیتانجامبردالقانونیورسمیمجوزهاییامعتبربازرگانیکارتتصویر-3

پتروشیمیوگازنفت،هایفرآوردهصادرات
تغییراتوامضاءحقومدیرانرسمیروزنامهآخرینوتأسیسآگهیتصویر-4
وگازنفت،فرآوردههایبهمربوطاخیرسالیکصادراتیاظهارنامههایازفقرهسهحداقلتصویر-5

(صادراتیواحدهایبرای)پتروشیمی
(تولیدیواحدهایبرای)بهرهبرداریپروانهتصویر-6
نفتیهایفرآوردهسواپونقلوحملترانزیت،بازرگانی،هایفعالیتانجامبردالمثبتهاسنادارائه-7
(بازرگانیواحدهایبرای)
مدیرعاملوهیئتمدیرهاعضاءملیکارتوشناسنامهصفحاتتمامتصویر-8

[5شمارهپیوست]شرکتسربرگرویتعهدنامهامضاءوتکمیل-9

[6شمارهپیوست]اتحادیهمرامنامهامضاءوتکمیل-10
اتحادیهعضودوازنوشتاریمعرفینامهارائه-11
ساالنهمصوبمبلغ)ساالنهعمومیمجمعمصوبهاساسبرورودیهوسالیانهعضویتحقمبالغواریز-12
(شودمیاعالممتقاضیبهمدیرههیئتتوسطعضویتتصویبوتاییدازپس



موارد قابل توجه به هنگام فرایند عضویت در اتحادیه

جهتیربطذتخصصیکمیسیونجلسهدرعضویتمتقاضیقانونینمایندهیامدیرعاملحضور

.استالزامیهاتحادیدبیرخانهقبلیدعوتباشرکتفعالیتهایبارابطهدرتکمیلیتوضیحاتارائه

نشانیبهایمیلطریقازونمودهاسکنوتکمیلخوانابهطوررافوقمدارکلطفاً

mail@opex.irنماییدارسالدبیرخانهبه.

الزمداماقعضویتابطالبهنسبتگردد،ثابتمتقاضیاظهاراتخالفمرحلههردردرصورتیکه

.آمدخواهدبعمل

حقمیزانتعیین.گرفتخواهدانجامویبهاعالمومتقاضیعضویتتأییدازپسوجهواریز

باوهیئتمدیرهپیشنهادبهبناواتحادیهاساسنامه19ماده3بنداساسبرورودیهوسالیانهعضویت

.میگیردصورتاتحادیهرسمیآگهیدردرجوسالیانهعادیعمومیمجمعتصویب

.استهساالنعضویتحقوورودیهحقمبالغپرداختبهمنوطمتقاضیعضویتقطعیپذیرش

.میگردددریافتعضویتابتدایدریکبارفقطعضوهربرایورودیهمبلغ
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ایرانپتروشیمیوگازنفت،هایفرآوردهصادرکنندگاناتحادیه

یاقتصادشناسهو.................................ثبتشمارهبه....................................شرکت
است...............................حوزهدرکارسابقهسال...........دارایکه...........................

وزگانفت،هایفرآوردهصادرکنندگاناتحادیهدرعضویتدرخواستبدینوسیلهو
.داردراایرانپتروشیمی

میزانحجمصادرات

1گروهصادراتی2گروهصادراتی3گروهصادراتی4گروهصادراتی

دالرمیلیون2زیردالرمیلیون10تا2ازدالرمیلیون20تا10ازدالرمیلیون20باالی

شرکتمهروامضاء
:....................تاریخ



:نامخانوادگی:نام
:شمارهشناسنامه:نامپدر

:شمارهملی

:شمارۀکارتبازرگانی
:شمارۀموبایل:شمارهشناسهملی

:نشانیپستی
نفر:.......نیروهایشاغلتعداد.................................................................(:واحدتولیدی)مرکزیدفتر
.............................................................................................:پستیکد

.......................................................................:شمارهتلفندفترمرکزی
.....................................................................:شمارهفکسدفترمرکزی

:آدرسوبسایت:آدرسایمیل
.......................................................................-2....................................................................-1:معرفیننام

...................:ریالیصادراتیارزش..............:ارزیصادراتیارزش..............:گذشتهسالیکطیصادراتیتناژمجموعه

:صادراتمیزانترتیببهصادراتیفرآوردههای
1-2-3-4-5-

:فرآوردههاسایر

:شوددرمورداینبخشدرصورتدراختیارداشتنواحدتولیدیاقدام
:تولیدیفرآوردههای

oگذشتهسالیکتولیدیتناژمجموع:..................
oبهرهبرداریپروانهدرمندرجمحصوالتاسمیظرفیت:

(شودپیوستبرداریبهرپروانهتصویر)

oبهرهبرداریپروانهاساسبرمحصوالتعملیاتیظرفیت
(شودپیوستشرکتسربرگرویبرشرکتآنسویازتنظیم شدهجدولطبق)

oسالیانهبهصورت..................ماهیانهبهصورت..................:تولیدیواحدموردنیاز(های)خوراکمقدارونوع
(شودپیوستشرکتسربرگرویبرشرکتآنسویازتنظیم شدهجدولطبق)

:اصلیتخصصیکمیسیون
(شدخواهدتاییدشرکتفعالیتزمینهاساسبرواتحادیهدبیرخانهتشخیصبهکمیسیوناین)

:مهمانکمیسیونهای
(نمایدانتخابمهمانکمیسیونعنوانبهراکمیسیوندوتوانندمیمتقاضیهر)

کمیسیونفرآوردههایروغنی
کمیسیونفرآوردههایپارافینی
کمیسیونقیر
کمیسیونپتروشیمی

کمیسیونشیمیاییوگاز
کمیسیوننفت،سواپ،ترانزیتوبانكرینگ
کمیسیونبازرگانان

شرکتمجازامضاءونام
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:شرکتنام
:سال تأسیس:شمارهثبت
:محل ثبت شرکت:نامتجاری

:شماره شناسه ملی:شمارۀکارتبازرگانی
:ناممدیرعامل

:نامپدر
:شمارهشناسنامه

:شمارهملی
:شمارهموبایلمدیرعامل

:نام رئیس هیئت مدیره
:نام پدر

:شماره شناسنامه
:شماره ملی

:شماره موبایل رئیس هیئت مدیره
:رابطموبایلشماره:سمت:رابطخانوادگینامونام

پوششتحتتعاونیدولتیخصوصی:مالكیتنوع
نفر.......:شاغلنیروهایتعدادسواپترانزیت/حملونقلبازرگانیتولیدی:واحدفعالیتنوع

:نشانیپستی
:مرکزیدفتر

:کدپستی

:نشانیپستی
:تولیدیواحد

:کدپستی
:شمارهتلفندفترمرکزی
:.شمارهتلفنواحدتولیدی

:شمارهفکسدفترمرکزی
:شمارهفکسواحدتولیدی

:آدرسوبسایت:آدرسایمیل
.......................................................................-2....................................................................-1:معرفیننام

:تولیدیفرآوردههای
oگذشتهسالیکتولیدیتناژمجموع:..................
oبهرهبرداریپروانهدرمندرجمحصوالتاسمیظرفیت:

(شودپیوستبرداریبهرپروانهتصویر)
oبهرهبرداریپروانهاساسبرمحصوالتعملیاتیظرفیت

(شودپیوستشرکتسربرگرویبرشرکتآنسویازتنظیم شدهجدولطبق)
oسالیانهبهصورت..................ماهیانهبهصورت..................:تولیدیواحدموردنیاز(های)خوراکمقدارونوع

(شودپیوستشرکتسربرگرویبرشرکتآنسویازتنظیم شدهجدولطبق)
:تولیدمیزانترتیببهتولیدیفرآوردههای

1-2-3-4-5-

...................:ریالیصادراتیارزش..............:ارزیصادراتیارزش..............:گذشتهسالیکطیصادراتیتناژمجموعه

:صادراتمیزانترتیببهصادراتیفرآوردههای
1-2-3-4-5-

:اصلیتخصصیکمیسیون
(شدخواهدتاییدشرکتفعالیتزمینهاساسبرواتحادیهدبیرخانهتشخیصبهکمیسیوناین)

:مهمانکمیسیونهای
(نمایدانتخابمهمانکمیسیونعنوانبهراکمیسیوندوتوانندمیمتقاضیهر)
کمیسیونفرآوردههایروغنی
کمیسیونفرآوردههایپارافینی
کمیسیونقیر
کمیسیونپتروشیمی

 کمیسیون شیمیایی و گاز
کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بنكرینگ
 بازرگانانکمیسیون

کارتصاحبامضاءونام



سمتنامونامخانوادگی
تحصیالت

تاریخاخذمدرک
باسابقهکارمرتبط

فعالیتهایشرکت رشتهدرجه

نامماشینآالتوتجهیزاتردیف
شرحمختصرمشخصاتو

ریاستیجا/ملكیتعدادمدتزمانکارکرد

مشخصات مدیریتی و نیروی انسانی-1
مشخصات اعضاء هیئت مدیره و مدیران شرکت

توان تجهیزاتی-2
فهرست ماشین آالت و تجهیزات تولیدی



سال گذشته5توان مالی شرکت در –3

3-1جدول 

کلمبلغبیمهتأمیناجتماعیپرداختشدهسال
(میلیونریال)قطعییاعلیالحساب

(یالمیلیونر)کلمبلغمالیاتپرداختی
قطعییاعلیالحساب

مبلغصادراتیریالیمبلغصادراتیارزی(هبشك/تن)کلمحصولصادرشدهسال

3-1جدول 

در  . می باشد3-2و 3-1تكمیل جداولمتقاضی عضویت اتحادیه مخیر به / اتحادیهعضو :تذکر
.ارائه نمایدصورت عدم تكمیل می تواند سقف حداکثر اعتبار شرکت را از بانک ها یا مؤسسات مالی



(عضویتتاریخذکربا)هستید؟صنفیانجمنیاتشکلکدامعضو-1

:(ببریدناملطفاً)کشورسراسربازرگانیهایاتاق-

(ببریدناملطفاً)کشورهاسایرباایرانمشترکهایاتاق-

(ببریدناملطفاً)دیگرصنفیهایتشکلوهااتحادیه-

(ببریدناملطفاً)دولتیغیرارگانهایوسازمانیاتشکلهرگونه-

کلتشمدیرههیأتعضومحترمشرکتآنعاملمدیریامدیرههیئتاعضاءآیا-2
(ببریدناملطفاً)میباشد؟امثالهمواجتماعیاقتصادی،صنفی،دیگرهای

دیرمیامدیرههیأتعضومحترمشرکتآنعاملمدیریامدیرههیئتاعضاءآیا-3
باشند؟مینیزدیگریهایشرکتعمدهسهامداریاوعامل
خیربلی

:باشدمیمثبتپاسخصورتیکهدر
رقوممرامزبورشرکتفعالیتنوعومربوطهفردسمتوهاشرکتازیکهرناملطفاً

.فرمائید

؟باشدمیشعبهیاونمایندگییادفتردارایایرانازخارجدرشرکتآنآیا-4
خیربلی

:فرمائیدمرقومراکشورهااسملطفاً

ا،هسازماندراتحادیهکارهایپیگیرییاوجلساتبرگزاریبهنیازصورتدر-5
آنمککازتواندمیاتحادیهآیامملکتیقوهسهپوششتحتقانونیمراجعونهادها
نماید؟گیریبهرهمحترمعضو
:ببریدناملطفاً



.تعهدنامه را در سربرگ شرکت تنظیم و ارسال فرماییدمتن لطفاً 

وازگنفت،فرآوردههایصادرکنندگاناتحادیهعضوبهعنوان---------------شرکت/اینجانب
.نمایمترعایکاملبهطورراذیلمشروحهمواردمیشومملزمومتعهدبدینوسیلهایرانپتروشیمی

اتحادیهاساسنامهکاملاجرای.1
.میباشماتحادیهمرامنامهرعایتبهمقید.2
وداخلیاداریوتجاریجوامعکلیهدراتحادیهجایگاهارتقاءوشأنحفظجهتدرتالش.3

بینالمللی
ارسالیدعوتنامههایطبقاتحادیهمجامعوجلساتدرفعالحضور.4
میاسالجمهوریقانونتحتذیربطسازمانهایسویازاعالمشدهمقرراتوضوابطکاملاجرای.5

باعهداتتبهپایبندیوناسالمرقابتازپرهیزوصادراتکمیوکیفیارتقایجهتتالشوایران
داخلیوخارجیطرفهای

فتینفرآوردههایشبکهازخارجعرضهوقاچاقبامبارزهوپیشگیریدستورالعملکاملاجرای.6
یارانهای

تحادیهاامورپیشبردجهتهیئتمدیرهومجامعمصوبمالیمنابعتأمیندرهمیاریومشارکت.7
درونمایدواردخدشهاتحادیهجایگاهوحیثیتبهکهعملکردییاورفتارهرگونهازخودداری.8

.باشمپاسخگونظارتوپایشکمیتهبرابردرتخطیصورت
ریهایتصمیمگیرونددروداشتهفعالیتاتحادیهتخصصیکمیسیونهایازیکیدرحداقل.9

.نمایمایفاءمؤثرنقشاتحادیه
ادامهمورددربودخواهدمختاراتحادیههیئتمدیرهفوقمواردازیکهررعایتعدمصورتدر.10

دراییادعهیچگونهعضویتابطالوتعلیقصورتدر،نمودهتصمیمگیریشرکتاینعضویت
.داشتنخواهماحتمالیحقوقوپرداختیوجوهخصوص

:نامونامخانوادگی
مهروامضاء



مرامنامهاتحادیهصادرکنندگانفرآوردههاینفت،گازوپتروشیمیایران
مقدمه-1

وتعاونگسترشوحفظجهتدرآناجرایوامضاءبامینمایدتعهداتحادیهعضوهرکهاخالقیورفتاریاستمنشوریمرامنامه
راخودتالشحداکثربینالمللیوداخلیازاعماداریوبازرگانیتجاری،جوامعدراتحادیهجایگاهارتقایوبخشیدرونهمبستگی

.نمایدمساعدتوهمکاریاتحادیهباگردیدهقیداساسنامهدرکهآناهدافپیشبرددرراستایونمودهمبذول
مرامنامهمفاداجرایقلمروی-2

.میباشدالرعایهالزماتحادیهفعالیتحوزهدراتحادیهاعضایکلیهبرایمرامنامهایندرمندرجاصولرعایت
مرامنامهاجرایتاریخ-3

بهتاریخاینازورسیدهتصویببهومطرح02/08/91مورخسهشنبهروزاتحادیههیئتمدیرهجلسهدرمرامنامهاینمفاد
.میگیردقرارمورداجرا

:ازعبارتندمرامنامهایناصول-4
وقوانیناجرایواتحادیهاساسنامهبهمتعهدونمودهمعمولاتحادیهآبرویوحیثیتحفظجهتدرراخودتالشحداكثراعضاءكليه•

قابتهایرانجامازهمچنینونماید،واردخدشهاعضاءواتحادیهآبرویوحیثیتبهکهاقدامیهرگونهازومیباشندجاریمقررات
.بودخواهندپاسخگونظارتوپایشکمیتهبرابردرخالفهرگونهارتکابصورتدروخودداریقویاًناسالم

ازجملهیخصوصوعمومی،دولتیدستگاههایشرکتها،کلیهباخودتجاریروابطوتعامالتدرمیباشندموظفاعضاءکلیه•
.باشندپایبندخودمالیوقراردادیتعهداتانجامبهنسبت...واولیهموادتأمینکنندگانبانکها،

شتریم"پذیرفتهشدهاصلبهخودقراردادطرفخدماتومحصوالتخریدارانومشتریانباتجاریتعامالتدراعضاءکلیه•
ونمودهجلبکیفیخدماتومحصوالتعرضهباراخودمشتریانرضایتتامینمایندتالشآنرعایتضمنونهادهارج"مداری

.نمایندکوششموجوداستانداردهایارتقاءراستایدر
ازونمودهداماقکیفیمحصوالتوخدماتارائهبهنسبتهدفبازارهایگسترشوحفظراستایدرمیباشند،ملزماعضاءکلیه•

.مینمایندپرهیزاستانداردفاقدمحصوالتعرضهوناسالمرقابتهای
تبعیضعمالاازپرهیزوکاالواولیهموادتأمینکنندگانومشتریانباتعاملهنگامدرتواضعوعدالتصداقت،انصاف،رعایت•
.گیردقراراعضاءمدنظرهموارهبایستیمعاملهطرفمؤسساتوشرکتهابین
ازودادهرارقدیگرانبامالقاتدرخودرفتارهایسرمنشأراقانونیموازینواخالقیاصولرعایتمیباشند،ملزماعضاءکلیه•

پاداشپرداختوغیرمالیومالیامتیازهرگونهدادنازجملهصنفیمقاصدپیشبردبرایغیرقانونیونامعقولشیوههایبهکارگیری
.نمودخواهندخودداریاکیداًمیگردد،موفقیتوسختکوشیایجاددراتحادیهجمعیرسالتوروحبهخدشهموجبکه
واردات،ادرات،صتولید،بهمربوطامورکلیهساماندهیکهآننهاییهدفتحققجهترااتحادیهتامینمایندتالشاعضاءکلیه•

.نمایندیاریمیباشد،بنکرینگوسواپترانزیت،
خارجی،وداخلینمایشگاههایبرگزاریازجملهاتحادیهبرنامههایاجرایدرفعالمشارکتباتامینمایندتالشاعضاءکلیه•

اقتصادی،وصادراتیکنسرسیومهایسرمایهگذاری،شرکتهایتأسیسهمچنینوبازرگانیوتخصصیسمینارهایوهمایشها
بیشترفقیتهایموزمینهسازبرنامهها،سایروبازرگانیوصنعتیعلمی،فرهنگی،تبلیغاتی،برنامههایاجرایتعاونی،شرکتهای

.گردندآناهدافبهنیلجهتدراتحادیه
طبقعمومیمجامعمصوبمواردسایرومالیحمایتهایهمچنینوسالیانهعضویتهایحقپرداختبهموظفاعضاءکلیه•

.میباشنداساسنامه
.میباشنداتحادیهمقرراتاساسبرغیرهومجامعوکمیسیونهاازاعمجلساتدرحضوربهموظفاعضاءکلیه•
لیقتعحالتبهاتحادیهدرعضویتازمینماید،ونمودهتخلفمرامنامهواساسنامهدرمندرجمقرراتواهدافازکهعضوی•

.آمددرخواهد
روزافزونتتوفیقاومحترماعضایکلیهمشارکتوهمکاریهمفکری،بااتحادیهمتعالیاهدافبهدستیابیوتوفیقآرزویبا

ایشان
هیئتمدیرهاتحادیهصادرکنندگان
فرآوردههاینفت،گازوپتروشیمیایران

.اینجانبان متعهد به اصول مرامنامه و ملزم به رعایت اصول و اجرای آن می باشیم/اینجانب

:نام شرکت
:نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز

مهر و امضاء


