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 های اتحادیه ترین فعالیت مهم

های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در راستای تحقق اهداف و وظایف  های اتحادیه صادرکنندگان فرآورده فعالیت
اند. ساماندهی صادرات کلیه امور مربوط  ریزی و عملیاتی شده شده به شرح مندرج در اساسنامه آن برنامه تعیین

آوری اطالعات پیرامون تولید، عرضه، تقاضا، قیمت  ت، واردات، ترانزیت، سواپ و بنکرینگ، جمعبه تولید، صادرا
و بازارهای مصرف و در دسترس قرار دادن آنها برای ارتقای سطح دانش اعضاء، بازاریابی مستمر برای کاال و 

منظور  بازارهای مختلف بههای جدید برای افزایش سهم در  گیری از رهیافت عرضه اعضاء و بهره خدمات قابل
های آنها، فراهم نمودن خدمات و تسهیالت رفاهی برای اعضاء و کارکنان آنها و تالش در  گسترش فعالیت

های تولیدی  راستای رفع مشکالت صنفی آنها و ارائه نظرهای کارشناسی و تخصصی در امور مربوط به فعالیت
ه اتحادیه از بدو تأسیس تاکنون تمام تالش و کوشش خود های عضو ازجمله اقداماتی است ک و صادراتی شرکت

 را به آنها معطوف نموده است.

عضو در حوزه تولید و صادرات  363 داشتن با اکنون در آستانه هجدهمین سال تأسیس هم اتحادیه این
عضو  2و همچنین   کشور در صنفی صادراتی بخش خصوصی تشکل ترین عنوان بزرگ های نفتی به فرآورده

 گیری چشم های موفقیت به اعضاء اندیشی هم و مساعدت همکاری، با است، عضو افتخاری توانسته 4فرعی و 
  .گردد نائل

 کلیه در اعضاء فعال مشارکت و سازنده های تالش مرهون اتحادیه ها و جایگاه اجتماعی پیشرفت تردید بدون
 دریغ های بی مساعدت با درواقع و اند داده ارقر موردحمایت را این مجموعه پیوسته که است های صنفی زمینه

 منصه به و بخشیده تبلور است، تشکلی هر بقای الزمه که را بخشی درون همبستگی و تعاون اصل خویش
 .اند رسانده ظهور

های گذشته و به پشتوانه  های سال مدیره دوره نهم اتحادیه با اتکا به سوابق ارزنده و تالش اینک هیئت
صادرات و ارائه  تولید، امور مربوط ضاء و همکاران گرامی تمرکز و انرژی خود را بر ساماندهیهای اع حمایت

هایش را  تواند، خواسته خدمات شایسته به ایشان معطوف داشته است. اتحادیه بر این باور است، آن هنگامی می
 محقق سازد که اعضاء حضوری متمرکز و قدرتمند در کنار هم داشته باشند.
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 1399تا پایان سال  1382دار وضعیت  رشد اعضاء اتحادیه از ابتدای تأسیس در سال نمو
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تحضار زیر به اس وضعیت فعالیت اعضاء اتحادیه درسنوات گذشته موارد شده درخصوص های انجام باتوجه به بررسی
 رسد: می

 

   اند: ی رسمی انحالل خود را اعالم نمودهآگهعضو  اتحادیه با درج  5از تعداد کل اعضاء اتحادیه 

 :های منحل شده اسامی شرکت
 

 کار ضامن آسیا 

 پارس مرمر 

 سپهر غدیر بازرگانی خدماتی و گذاری سرمایه 

 فردا تجارت کیمیا 

 رازی انرژی میعان 

 

 انصراف خود را از عضویت در  1398صورت رسمی در سال  عضو اتحادیه به 3تعداد  از تعداد کل اعضاء اتحادیه
 اند.  اتحادیه اعالم کرده

 های انصرافی از عضویت در اتحادیه اسامی شرکت

 جی نفت پاالیش 

 سینا شیمیایی صنایع 

 کیمیا تام کمال شیمیائی گروه 

 

 شرکت( و  3از عضویت در اتحادیه )های انصرافی  شرکت(، شرکت 5های منحل شده ) عالوه بر شرکت
مدیره  شرکت( بدینوسیله هیئت 34های متمادی هستند ) هایی که دارای معوقات حق عضویت طی سال شرکت

 دارد: اسامی آنها را به مجمع حاضر جهت تعیین تکلیف نهایی اعالم می

 
 حق عضویت در اتحادیه هستند: دارای معوقات بیش از دوسال از بابت 1399هایی که تا پایان سال  اسامی شرکت

 شرکت( 1)99-98-96های  سال
 مهرتاش سپاهان -1

 شرکت( 13) 99-98-97های  سال
 تجارت-6  پتروگل-5  شازند پتروشیمی -4  گهر لرستان شیپاال پترو-3 انرژی بیناس -2 ا انیزدپارسی یالملل بین یبازرگان -1

گستر  لوله -11  (صنطا)طب آینده  نوین صنعت-10  پگاه میالد-9  قشمفراز  سامان-8  شیمی مهر دنا -7  سون قشم نیآفر
  بلیج نفت-13 پتروصنعت گامرون مجتمع -12ی خادم
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 شرکت( 1) 99-98-96-95های  سال

 صنعتی و شیمیایی پارس کیمیاگران -1

 شرکت( 1) 99-98-97-95 های سال

 گذاری البرز روزبهان سرمایه -1

 رکت(ش 18) 99-98-97-96های  سال

   آذر آسیا پترو -5 تجارت الوند المللی بین -4 صنایع شیمیایی پرشیانشل المللی بین -3 کرانه بناگستر -2 اشتهارد شیاَلبرز پاال -1
سازی صنعت انتقال  و بهینه توسعه -9 چندمنظوره عام نوید نور تعاونی-8 تجارت هرمزان پترو -7 پارس غرب امرتات انایآر پترو -6

پارس  سیمین-14 گستر سایپا سازه -13 دنا استقالل موتور روغن-12 بالش رنگین-11 بازرگانی مشیز تولیدی -10 میانه نفت آسیای
 بازرگانی توسعه تجارت تکسا گروه -17 معدنی پاک گاز و واردات شیمیایی و صادرات-16 و صنعتی کاوه شیمیایی -15 کرمانشاه

  برزن نیواد -18
   

اساسنامه  45و  11مدیره به استناد مفاد ماده  ای زیر بر اساس مصوبه هیئته عضویت شرکتهمچنین 

 اتحادیه به حالت تعلیق درآمده است: 

 آذران پالست افرا 

 زاگرس یمیپرند ش شکدهیپاال 

 مهان  شیپترو پاال 

 البرز ستیز پترو 

 روغن مانیپ 

 گستر ادیب حالل 

 یمیش روشن 

 بهشت یمیش نایسا 

 صدرا نفت پارسیان 

 

 1399و  1398های  مدیره دوره نهم طی سال امات شاخص هیئتاقد -1

 های جدید  برداری و همچنین صدور پروانه های بهره های کارشناسی اتحادیه در پایش پروانه استفاده از ظرفیت
های فعال در حوزه  استفاده و تداوم همکاری با آن سازمان در جهت ساماندهی امور مربوط به تولید شرکت

 های صنعت، معدن و تجارت  یه بر اساس ابالغ وزارت صنعت، معدن و تجارت به روسای سازمانکاری اتحاد
 مالیاتی موضوع ماده  3های بند  تمدید و اخذ احکام رسمی جدید برای نمایندگان اتحادیه برای حضور در هیئت

 1398های  الی طی سالهای مستقیم استان تهران و البرز برای سومین و چهارمین سال متو قانون مالیات 244
 1399و 

 کشورها بدون  سایر با ایران مشترک های ها و کمیته اخذ موافقت اتاق ایران برای عضویت اتحادیه در اتاق
 پرداخت حق عضویت
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 های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در جهت اجرای طرح ملی ساماندهی  همکاری با انجمن بازیافت فرآورده
 های کارکرده آوری روغن جمع

 ریزی وزارت نفت و   گذاری کاالهای صادراتی با همکاری معاونت برنامه بازنگری و اصالح مکانیسم قیمت
 اداره بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران

 دستی نفت  المللی صنعت پایین دریافت مجوز برگزاری و اجرای اولین دوره نمایشگاه بین 

 لبرگزاری سومین دوره مسابقات فوتسا 

  برگزاری چهاردهمین همایش ساالنه اتحادیه با هدف دیدار و همفکری در جهت رفع مسائل و مشکالت
 های نفت، گاز و پتروشیمی اعضاء و طرح موضوعات مرتبط با صادرات فرآورده

 مشارکت در رویدادهای اجتماعی و حمایت از آسیب دیدگان ناشی از حوادث مترقبه 

 ادیهتشکیل دپارتمان پژوهش در اتح 

 اجرایی آن نامه تشکیل کمیسیون داوری اتحادیه و تصویب آیین 
 های اقتصادی  ها و ادارات دولتی در راستای تأثیرگذاری بر سیاست تالش برای ارتباط سازی مؤثر با سازمان

های بازرگانی ایران و تهران،  های نفت، گاز و پتروشیمی ازجمله اتاق کشور، رونق تولید و صادرات فرآورده
های نفت، صمت، امور اقتصادی و دارای، گمرک جمهوری  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، وزارتخانه

وبودجه کشور  اسالمی، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان برنامه
 آنها به شرح زیر است: ترین و مرکز ملی رقابت جهت پیگیری موضوعات صنفی اعضاء که شاخص

o تالش برای ایجاد نهاد رگوالتوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 

o ها از طریق ثبت آن در سامانه  ها و پتروشیمی ایجاد شفافیت خوراک ورودی و محصول خروجی پاالیشگاه
 برداری واحدهای تولیدی های بهره ثامن ثبت و کنترل ظرفیت پروانه

o دیریت تقاضای مواد پتروشیمی وزارت صمت )استان های تهران و البرز(حضور در جلسات کارگروه م 

o کاهش کدهای استانداردسازی واحدهای تولیدی 

o های ارزی و رفع  تعامل با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اثرگذاری بر بخشنامه
 مشکالت صادراتی اعضاء

o وب کات ضمن برگزاری جلسات مشترک با وزارت صمت، گذاری وکیوم باتوم و ل اثرگذاری بر نحوه قیمت
 های روغنی وزارت نفت، انجمن صنفی پاالیشگاهی کشور و تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر و فرآورده

o های واقعی فروش  های مادر بر اساس قیمت اصالح نحوه محاسبه قیمت نفت خام ورودی پاالیشگاه
 وزارت نفت
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o  دستی به خوراک  کوره و نفت سفید باهدف امکان دسترسی صنایع پایینآزادسازی قیمت نفت پیشنهاد
 مستمر و سالم

o از ابتدای زنجیره دستی  ها و صنایع پایین های مادر، پتروشیمی منشأ تولید پاالیشگاه اسناد ساماندهی ثبت
 ریزی وزارت نفت تولید تا انتهای آن، ضمن همکاری با معاونت برنامه

o  های نفتی ضمـن همـکاری و نظارت معاونت  اری گمرکی برای فرآوردهگذ مکانیسم ارزشایجاد
 ریزی وزارت نفت و اداره بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران برنامه

o  گذاری خوراک موردنیاز واحدهای تولیدی ضمن همکاری و نظارت  اصالح سازوکار قیمت برایتالش
 یدکنندگان و شورای رقابتکنندگان و تول کارگروه تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف

 

 یگیریدر حال پ یموضوعات صنف

 افزوده  )پیگیری مالیات عملکرد و ارزش افزوده های مستقیم و ارزش پیگیری موضوعات صنفی در حوزه مالیات
 (روغن کارکرده

  ایجادشده به هنگام عرضه خوراک واحدهای  های رقابتو مشکالت ناشی از  نحوه عرضه خوراکپیگیری
 در بورستولیدی 

 های نفتی ویژه در وزارت صمت پیگیری تشکیل کارگروه تنظیم بازار فرآورده 

  و همکاری با انجمن  دوم یهتصف یآوری روغن کارکرده و مشکل خوراک واحدها سامانه جمعپیگیری اجرای
 صنایع بازیافت نفت، گاز و پتروشیمی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 های فرآورده کلیه صادرات نمودن منوط خصوص یح ابالغیه مقام محترم وزارت نفت درپیگیری اجرای صح 
 آنها تولید منشأ از معتبر گواهی ارائه به آنها نهایی محصوالت و نفتی مشتقات انواع نفتی،

 های حل اختالف بدوی و عالی بیمه و همچنین شوراهای راهبردی  حضور نمایندگان اتحادیه در هیئت
 بازرگانی ایران و تهرانهای  اتاق

 
 

 ها و دوایر دولتی همکاری اتحادیه با سازمان -2

های  با توجه به اینکه اتحادیه همکاری با مراجع ذیصالح جمهوری اسالمی ایران و فعاالن اقتصادی در بخش
دولتی، عمومی و خصوصی کشور را در جهت رفع موانع تولید و ارائه خدمات و در راستای ارتقای صادرات 

صورت مستمر برای آن در  های نفت، گاز و پتروشیمی درمجموعه اهداف خود تعریف و همواره به رآوردهف
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های متعامل با اعضاء  نماید، بر این اساس ارگان گذاری می های این مجموعه هدف گذاری ها و سیاست ریزی برنامه
تخصص و سوابق اجرایی برای ارتباط با این  مدیره به فراخور بندی کرده و هر یک از اعضاء هیئت اتحادیه را تقسیم

منظور  ها به ها و ارگان های این سازمان ذکر است، نمایندگان اتحادیه در جلسه اند. قابل ها اعالم آمادگی نموده ارگان
های متنوع و مرتبط با تولید  پیگیری و رفع مشکالت صنفی اعضاء و ارائه نظرهای کارشناسی و تخصصی در حوزه

 نمایند. طور مرتب شرکت می های نفت، گاز و پتروشیمی به ت فرآوردهو صادرا

 همکاری با وزارت نفت 
های  های مشترک با معاونین و مدیران وزارت نفت و همچنین مدیران عامل شرکت اتحادیه ضمن برگزاری جلسه

مطرح و مورد پیگیری  های نفت، گاز و پتروشیمی را تابعه مسائل و مشکالت مربوط به تولید و صادرات فرآورده
ها  های متعدد و مشترک اتحادیه با معاونین وزارت نفت برگزار و طی این جلسه قرار داده است. جلسه

های نفتی  ی فرآوردهگذار متیقمشکالت تأمین خوراک واحدهای تولیدی و نحوه  ازجملهی اعضاء ها درخواست
 اند. مورد پیگیری قرارگرفته

 های تابعه به شرح زیر است: شده از سوی اتحادیه با وزارت نفت و شرکتترین موضوعات پیگیری  مهم

 ایجاد نهاد رگوالتوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 

 خوراک گذاری قیمت فرمول در واقعی فروش نرخ اعمال درخواست 

 کوره نفت و سفید نفت درخواست آزادسازی 

 نامه تصویب مفاد به با توجه دیهاتحا پیشنهادهای بررسی خصوص در جلسه برگزاری درخواست 
 محصوالت و نفتی مشتقات انواع نفتی، های فراورده کلیه صادرات بودن منوط در خصوص وزیران هیئت
 آنها تولید منشأ از معتبر گواهی ارائه به آنها نهایی

  ها و  هالزام ثبت ورودی و خروجی خوراک کلیه پاالیشگا"تهیه و تنظیم طرح پیشنهادی اتحادیه مبنی بر
]در این رابطه الزم به ذکر است با توجه  "ها در سامانه ثامن به جهت مشخص شدن منشأ آنها پتروشیمی

ی اتحادیه، تخصصهای  با کمیسیون 1398به اهمیت این موضوع، جلسات متعددی از ماه مهر تا دی سال 
ریزی آن وزارتخانه به  نامههمچنین با کارشناسان وزارت نفت در محل دبیرخانه اتحادیه و در معاونت بر
گیری مناسب در این زمینه  جهت بررسی ابعاد موضوع و ارائه نظرات کارشناسی اتحادیه با هدف تصمیم

مقام  30/10/1398مورخ  2/20-736منجر به صدور ابالغیه شماره  تاًینهابرگزار گردید. این جلسات 
 و نفتی مشتقات انواع نفتی، های ردهفرآو کلیه صادرات نمودن محترم وزارت نفت در مورد منوط

 آنها شد[ تولید منشأ از معتبر گواهی ارائه به آنها نهایی محصوالت
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 سازی روغن های پاالیشگاه تولیدی های فرآورده از درخواستی فهرست اعالم 

 دوم تصفیه روغنی های فرآوردهقیر و  صادرات و تولید منشأ اسناد کنترل خصوص در نظر اعالم 

 دستی  پایین واحدهای تولیدی محصوالت کدهای کاهش خصوص در نفت وزارت به اتحادیه راعالم نظ 

 در  فرآورده های نفتیگذاری  تهیه و تنظیم طرح پیشنهادی اتحادیه در خصوص نحوه و مکانیسم ارزش[
ریزی وزارت نفت نسبت به  این رابطه الزم به توضیح است اتحادیه ضمن همکاری با معاونت برنامه

های نفتی اقدام نمود و نهایتاً پس از تأیید آن معاونت، مکانسیم  گذاری فرآورده نهاد مکانیسم ارزشپیش
تأییدشده جهت اجرا به گمرک جمهوری اسالمی ابالغ گردید. در این رابطه اتحادیه موظف است 

 بار تعیین و اعالم نماید[ های کاالهای موصوف را هر پانزده روز یک ارزش

 دستی   حصوالت تولیدی واحدهای پایینکاهش کدهای م 

 های نفتی درخواست جلوگیری از خام فروشی با هدف توسعه صادرات فرآورده 

 تغییر در نحوه محاسبه قیمت نفت خام تحویلی به  مقام وزارت نفت درخصوص سپاسگزاری از
 های مادر پاالیشگاه

 ی مکانیسم تسری مزیت خوراک درخواست ایجاد یک سازوکار مشخص و همچنین نظارت دقیق بر اجرا
 دستی   کشور  به صنایع تولیدی پایین

 امکان استفاده واحدهای تولیدی زیرمجموعه از میعانات پارس جنوبی 

  درخواست ایجاد یک سازوکار مشخص و همچنین نظارت دقیق بر اجرای مکانیسم تسری مزیت خوراک
 دستی کشور  به صنایع تولیدی پایین

 مربوط به اسناد منشأ و ثبت آنها در سامانه ثامن های پیگیری درخواست 

 ها شده توسط شرکت درخواست تمدید زمان استفاده از فاکتورهای مواد اولیه خریداری 

 های نفتی از نشریه پلتس به نرخ فروش واقعی کشور گذاری فرآورده درخواست تغییر مبنای ارزش 

 ین مواد اولیه )خوراک( موردنیاز واحدهای تولیدی منظور ساماندهی تأم ارائه طرح پیشنهادی اتحادیه به 

 های  درخواست کاهش تولید مازوت و افزایش عرضهVB در بورس 
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 همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت 

های متعدد کارگروه تنظیم بازار در  با توجه به اولویت پیگیری مباحث صنفی اعضاء، نمایندگان اتحادیه در جلسه
گذاری خوراک واحدهای تولیدی در بورس شرکت نموده و  ط به نحوه عرضه و قیمتخصوص مباحت مربو

موضوعات را در حضور نمایندگان دوایر دولتی و نهادهای مستقل ازجمله مرکز ملی رقابت موردبحث و بررسی قرار 
گیری به ایشان  صورت مستند و به همراه آمار و اطالعات الزم جهت تصمیم های تخصصی خود را به داده و دیدگاه

 اند. ارائه داده

 به شرح زیر است: تجارت و معدن صنعت، ترین موضوعات پیگیری شده از سوی اتحادیه با وزارت مهم

 نفتی های فراورده انواع صادرات افزایش سازوکارهای در خصوص اتحادیه پیشنهادی طرح ارائه 

 این تولیدکننده واحدهای طریق از صرفاً قیر صادرات امکان درخواست)ایران  قیر صادرات ساماندهی 
 (محصول

 ها فرآورده انواع گذاری قیمت فرمول اصالح کمیته تشکیل درخواست 

 بازار تنظیم کارگروه جلسات در اتحادیه حضور درخواست 

 قیرسازی تولیدی واحدهای برداری بهره مجوزهای بازنگری درخواست 

 فتین های فرآورده انواع گذاری قیمت نحوه اصالح ضرورت 

 بازار تنظیم ستاد در نفتی های فراورده تخصصی کارگروه تشکیل درخواست 

 نفتی های فرآورده گذاری قیمت روش و فرمول تکلیف تعیین خصوص در اتحادیه نظر اعالم 

 موردنیاز کشور های روغن تولید جهت های اتحادیه شرکت فهرست اعالم 

 ویژه نفتی های وردهفرا تخصصی کمیته تشکیل خصوص اعالم نظر اتحادیه در 

 المللی از مرزهای زمینی ونقل بین شرح مشکالت صادرکنندگان در حوزه حمل 

 تسهیل و رفع موانع تولیداز طریق ستاد قیرسازان   1397جویی تسویه مطالبات سال  پی 

  منظور تقویت تولید و صادرات ساماندهی تأمین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی بهارائه طرح 

 پایه نویس دستورالعمل جامع روغن الم نظر اتحادیه در خصوص پیشاع 

 پایه تصفیه اول گذاری روغن پیشنهاد اتحادیه در خصوص فرمول قیمت 
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 پایه در بورس کاال گذاری روغن های فرمول قیمت اعالم نظر اتحادیه به سازمان حمایت درخصوص روش 

 از های نفتی  یاز واحدهای تولیدی در حوزه فرآوردهدرخواست ساماندهی تأمین مواد اولیه )خوراک( موردن
 ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه کل اداره

  های داخلی بورس رعایت استاندارد پارافین جامد در عرضهاعالم ضرورت 

  تواند  بهبود آنها می نامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر اعالم آن دسته از عواملی که به پاسخارائه
 بیشترین نقش را در توسعه صادرات بخش خصوصی ایفا نماید

  پایه  تعیین تکلیف برای تنظیم بازار روغناز مقام وزارت صمت در خصوص درخواست وقت مالقات
 تصفیه اول

 برداری جدید در صنعت  تصفیه دوم روغن های بهره درخواست عدم صدور مجوز تأسیس و پروانه 

 

 با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز همکاری 

o با نظارت  1394صادرات این محصول از سال  اجرایی اصالحی اساس رویه صادرات روغن سوخت تقطیری بر
ابالغی  شود و تاکنون نیز ادامه دارد. بر اساس رویه های متعامل و این اتحادیه اجرا می ستاد و سازمان

است. در  افتهی شیافزا% 6/9% به 7ی میزان صادرات این محصول از اصالحی صادرات روغن سوخت تقطیر

بر . شده است تر فعالو  تر پررنگرویه اصالحی نقش کارشناسی اتحادیه در فرایند صادرات این محصول 

اسناد و مدارک واحدهای  اساس رویه اجرایی مربوطه، نمایندگان اتحادیه مستمراً در جلسات متعدد بررسی
های  های ذیربط به جهت پلمپ مخازن و تهیه صورتجلسه با حضور نمایندگان سازمان "ستانیا"متقاضی و 

 اند. صادرات این محصول همچنان بر اساس رویه فوق در حال اجراست. مرتبط با رویه مذکور حضور داشته

 ه شرح زیر است:ب ترین موضوعات پیگیری شده ازسوی اتحادیه با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مهم

 اعضاء صادراتی و تولیدی عملکرد اطالعات و آمار اعالم درخواست 

 منظور به  پایش سامانه و پتروشیمی و گاز نفت، های فراورده بازیافت صنایع انجمن ظرفیت از استفاده 
 تقطیری سوخت منشأ اسناد ساماندهی

 ستاد رالعملدستو در ایشان سپاری ضمانت موضوع خصوص در بازرگانان درخواست 

 تقطیری سوخت صادرات جهت مجاز گمرکات به دوغارون گمرک شدن اضافه درخواست 
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 صادراتی کوتاژ در کاال قلم یک از بیش درج درخواست 

 مشمول جامد صادراتی های محموله فهرست به وازلین شدن پاسخ اتحادیه در خصوص اضافه 
 ستاد دستورالعمل

 قضایی مراجع به صادراتی کوتاژهای ارجاع از پیش شاهد نمونه از مجدد آزمون انجام امکان درخواست 

 تقطیری سوخت روغن فنی مشخصات 

 گراد سانتی درجه 190 اشتعال نقطه حداقل با روغنی های فرآورده صادرات ابالغ درخواست 

 تولیدی واحدهای استانداردسازی های فرمول کاهش 

 نفتی های فراورده منشأ اسناد مورد در اتحادیه نظر اعالم 

 آنها نهایی محصوالت و نفتی مشتقات انواع نفتی، های فرآورده کلیه صادرات برای مجاز منشأهای 

 گریس انواع در پایه روغن از استفاده درصد خصوص در اتحادیه نظر اعالم 

 از حاصل هیدروکربن در خود پایه روغن از که تولیدی واحدهای به تخصیصی تقطیری سوخت درصد 
 نمایند می هاستفاد بلندینگ

 صورت فله به 190های با فالش زیر  درخواست ممنوعیت صادرات روغن 

 های ضمیمه رویه اجرایی صادرات روغن سوخت تقطیری درخواست تکمیل مهر و امضای فرم 

  پایه خود در  در خصوص سوخت تقطیری تخصیصی به واحدهای تولیدی که از روغناعالم نظر اتحادیه
 نمایند ینگ استفاده میهیدروکربن حاصل از بلند

 های آذربایجان شرقی و غربی  های نفتی از گمرکات استان درخواست رفع مشکل صادرات فرآورده 

 دهای تولیدی پارافین ـشده توسط واح ه خریداریـورهای مواد اولیـدید زمان استفاده از فاکتـدرخواست تم
 سازی

 در فرآیند صادرات روغن  ای استانی به اتحادیهه های بازدید کارگروه زمان اعالم درخواست ارسال نامه
 شده حداقل سه روز کاری از برگزاری موعد تعیین سوخت تقطیری

 های عضو کارگروه تعیین ماهیت در  درخواست برگزاری جلسه مشترک با حضور نمایندگان سازمان
ندارد ]موضوع آمده در ارتباط با نامه گمرک منضم به نامه سازمان استا خصوص بررسی مشکالت پیش

 [45دستورالعمل ماده  26و  24اعالم فهرست اقالم شیمیایی و صنعتی مربوط به مواد 
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 همکاری با گمرک جمهوری اسالمی ایران 

های مستمر با گمرک جمهوری اسالمی ایران نسبت به طرح مسائل گمرکی و رفع مشکالت  ضمن برگزاری جلسه
 آید. اعضاء اقدام به عمل می

 عات پیگیری شده از سوی اتحادیه با گمرک جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر است:ترین موضو مهم

  رفع مشکالت موردی صادراتی اعضاء از طریق انعکاس آن به دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی
 ایران

 های نفتی ضمن همکاری نزدیک با اداره بررسی و تعیین  های صادراتی فرآورده تالش برای اصالح ارزش
 ش گمرک جمهوری اسالمی ایرانارز

 رویه بی واردات از درخواست جلوگیری VR کیفیت بی سنگین هیدروکربن یا و قیر 

 های نفتی بر اساس مکانیسم ابالغی از سوی معاونت  های گمرکی فرآورده اعالم مستمر ارزش
 1399ریزی وزارت نفت از تیرماه سال  برنامه

 د در گمرک سهالندرخواست رفع مشکل صادراتی پارافین جام 

 های آذربایجان شرقی و  های نفتی در گمرکات استان درخواست رفع مشکالت صادرکنندگان فرآورده
 غربی

 ها و مشتقات نفتی استان زنجان از طریق گمرک استان قزوین درخواست امکان صادرات فرآورده 

 

 همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران 

د ایران در زمینه پیگیری مشکالت تولیدی و صادراتی اعضاء و تدوین استاندارد همکاری با سازمان ملی استاندار
 گیرد. صورت مستمر انجام می های مربوطه به های نفتی ضمن اعزام کارشناس به جلسه فرآورده

 ترین موضوعات پیگیری شده از سوی اتحادیه با سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر است: مهم

 بنزینی و دیزلی های روغن استاندارد شدن یکسان توجیهی کالس اریبرگز درخواست 

 استاندارد کاربرد عالمت گواهی تمدید از ناشی اعالم و پیگیری مشکالت 

 ملی استانداردهای مطابق تولیدکنندگان تولیدی فرآیند روزرسانی به جهت کافی زمان درخواست 

 دیزلی و موتوری های روغن استانداردهای بازنگری در درخواست 
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 اجباری ملی استاندارد بدون پایه های روغن انواع صادرات در فنی مشخصات اعمال درخواست 
 گراد سانتی درجه 190 اشتعال نقطه حداقل با مستقیم صادرات یا صنعتی مصارف در مورداستفاده

 ای عمل کردن در خصوص انجام  درخواست رفع مشکل صادراتی پارافین جامد با توجه به سلیقه
 های تعیین ماهیت آن آزمایش

 صورت فله   به 190های با فالش زیر  درخواست ممنوعیت صادرات روغن 

  خروج فوتس اویل و اسلک وکس از شمول دستورالعمل ستاددرخواست 

   درخواست ابالغ موضوع عدم شمول رویه استانداردسازی برای کاالهای  فوتس اویل و اسلک وکس 

 های آذربایجان شرقی و غربی صادراتی پارافین جامد در گمرکات استانای مشکل  درخواست رفع ریشه 

 دیزلی های موتور روغن-ها )روان کننده 22260ساله زمان اجرای استانداردهای شماره تمدید یک درخواست- 

 ها( ویژگی -های موتور بنزینی روغن -ها )روان کننده 22261و شماره  ها( ویژگی

 مان ملی استاندارد ایران در  خصوص خروج فوتس اویل و اسلک وکس درخواست اعالم نظر قطعی ساز
 از شمول دستورالعمل ستاد

  دستورالعمل اصالح و بهبود  26و 24درخواست اصالح فهرست اقالم شیمیایی و صنعتی موضوع ماده
 های نفتی فرآیندهای گمرکی فرآورده

 دستورالعمل  26و 24نعتی موضوع ماده درخواست اصالح )پارافین جامد( در فهرست اقالم شیمیایی و ص
 های نفتی   اصالح و بهبود فرآیندهای گمرکی فرآورده

 اعالم نظر اتحادیه به استاندارد در خصوص موضوعات مرتبط با صادرات پارافین جامد 

 به اداره کل ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد  انعکاس مشکالت اعضاء
 ن در خصوص مشکالت صادرات پارافین جامدایرا

 
 

 همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

o بر 1396های عضو اتاق بازرگانی ایران در سال  پیرو حضور اتحادیه در طرح ارزیابی و ظرفیت سنجی تشکل ،
بر  یت، خدمات، تأثیرگذاریشده مجموع امتیازی که اتحادیه در پنج محور حکمرانی، عضو اساس نظر اعالم

شده  است. با پیگیری انجام 100از  75.11ها و تنظیم گری به همراه امتیاز تعامل با اتاق کسب نموده  سیاست

های نفت، گاز و پتروشیمی ایران  اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهو انجام ارزیابی مجدد  1397از سال 
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های سراسری اتاق ایران را به  ن بار رتبه دوم تشکلدر دو سال متوالی برای اولی Aضمن کسب رتبه 
 خود اختصاص داده است.

o شود. طور ساالنه برگزار می مجامع اتحادیه با حضور نماینده اتاق بازرگانی ایران به 

o های تخصصی و سایر  های هیئت نمایندگان و همچنین کمیسیون طور مرتب در جلسه نماینده اتحادیه به
 یابد. گردد، حضور می ق مذکور برگزار میهایی که در اتا جلسه

o های مختلف  اتاق بازرگانی ایران به فراخور موضوعات ازنظرهای مشورتی و کارشناسی اتحادیه در زمینه
 نماید. گیری می مرتبط به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بهره

 زیر است: بازرگانی ایران به شرح ترین موضوعات پیگیری شده از سوی اتحادیه با اتاق مهم

 ترکیه کشور با ترجیحی تجارت توافق در درج جهت اولویت دارای صادراتی اقالم اعالم 

 ترکمنستان با کشور تجارت اقتصادی فعاالن اعالم لیست 

 اتحادیه اداری فضای توسعه اتاق منابع از استفاده درخواست 

 اتحادیه یشهما چهاردهمین از معنوی حمایت برای ایران بازرگانی اتاق از درخواست 

 ستاد دستورالعمل در ایشان سپاری ضمانت موضوع خصوص در بازرگانان درخواست 

 کشور ازبکستان با تجارت منظور به اعضاء پیشنهادی های تعرفه و کاالها فهرست ارسال 

 کشور هند با تجارت منظور به اعضاء پیشنهادی های تعرفه و کاالها فهرست ارسال 

 آن انجام به مربوط ضرورت همراه به اتحادیه ادیپیشنه پژوهشی اعالم عناوین 

  پاسخ اتحادیه به درخواست اعالم نظر و ارائه پیشنهاد جهت طرح در دومین جلسه ستاد هماهنگی روابط
 اقتصادی خارجی

  های صادراتی صادرکنندگان برای محاسبه تعهدات ارزی  درصدی در ارزش 20درخواست اعمال تعدیل
 صادرکنندگان

 های جدید کاالهای صادراتی اعضاء اتحادیه شاعالم ارز 

 های نفتی گذاری کاالهای صادراتی فرآورده اعالم مکانیسم و نحوه ارزش 

 برای جهش تولید هاییاظهارنظر اتحادیه در خصوص گزارش ارائه پیشنهاد 
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 و تفویض آن به بخش خصوصی واقعی، در حوزه کاری  یگر یاظهارنظر در خصوص کاهش تصد
 اتحادیه

 رش انتظارات اتحادیه از مجلس یازدهمگزا 

  کاالهای پیشنهادی شرکت نفت پاسارگاد جهت درج در توافق ترجیحی با کشور هنداعالم 

  کاالهای پیشنهادی شرکت بازرگانی پتروشیمی جهت درج در توافق ترجیحی با کشور هنداعالم 

 های موازی فعالیت تشکل 

 رز حاصل از صادراتمعافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ا 

 های نفت، گاز و پتروشیمی ایران طی سه سال گذشته گزارش عملکرد اتحادیه صادرکنندگان فرآورده 

  های خدمات بندی و دریایی بنادر بازرگانی  شرایط عمومی دستورالعمل تعرفه4درخواست اصالح بند
   CSC PLATEمطابق با  1399-05-01جنوب کشور مورخ 

 های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  ها و تشکل معاون استان دبیرکل و نوانع نامه اتحادیه به
 اسناد مجمع اتحادیه ایران در خصوص ثبت

  1399مستندات موردنیاز جهت ارزیابی اتحادیه سال ارائه 

  کاالی پیشنهادی شرکت پتروشیمی زاگرس جهت درج در فهرست اقالم تهاتر با کشور هنداعالم 

  االی پیشنهادی شرکت پتروشیمی زاگرس جهت درج در فهرست اقالم تهاتر با کشور ترکیهکاعالم 

  پاسخ شرکت پتروشیمی مارون به درخواست شرکت ایتالیایی جهت خرید محصوالت پلیمری  ارائه 

 منظور دستیابی به اهداف  اتحادیه در خصوص بیان مشکالت و ارائه راهکارهای عملیاتی به اعالم نظر
 لیدجهش تو

 های خدمات بندری و  درخواست پیگیری مشکالت صادرکنندگان عضو این اتحادیه در ارتباط با تعرفه
 دریایی

 1400های اتاق ایران در سال  ها و اولویت برنامه 

  هایی فعاالن اقتصادی مرتبط با  موتور قطران کاوه در ارتباط با ضرر و  زیان نامه شرکت روغنانعکاس
 المانه آمریکا  های ظ تأثیرات تحریم
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 هایی فعاالن اقتصادی مرتبط با  نامه شرکت گونش شیمی صنعت در ارتباط با ضرر و زیان انعکاس
 های ظالمانه آمریکا   تأثیرات تحریم

 المللی مباشرین خاورمیانه جهت صادرات و تهاتر مواد اولیه پتروشیمی به ایتالیا اعالم آمادگی شرکت بین 
 
 

 نی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانهمکاری با اتاق بازرگا 

o های  امکان استفاده از حمایت تهران یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگانهای بعمل آمده با  با رایزنی
 مادی و معنوی آن اتاق برای اتحادیه فراهم آمده است.

o تهران با هدف طرح های تخصصی اتاق بازرگانی  حضور مستمر نماینده متعامل اتحادیه در جلسات کمیسیون
 و پیگیری موضوعات صنفی اعضاء اتحادیه

 به شرح زیر است: تهران بازرگانی ترین موضوعات پیگیری شده از سوی اتحادیه با اتاق مهم

 نفتی های فراورده انواع صادرات افزایش سازوکارهای طرح پروپوزال ارسال 

 ایران.ا.ج به اوراسیا اعطایی امتیازات فهرست در درج منظور به پیشنهادی کاالهای اعالم 

 1398 سال برای صادرکنندگان ارزی تعهدات میزان در صادراتی های %ارزش20 منظورنمودن درخواست 

 های اعضاء اتحادیه به کمپین نفس کمک 

   انعکاس مشکل جمعی از صادرکنندگان با کشتیرانی جمهوری اسالمی 

  شرکت تایلندی برای خرید محصوالت  پاسخ شرکت پتروشیمی مارون مبنی بر درخواستانعکاس
 پلیمری

 گر در صنعت نفت کشور پیگیری ایجاد نهاد تنظیم 
 
 

 همکاری با مرکز ملی رقابت 

ضمن همکاری نزدیک با مرکز ملی رقابت تالش نموده است تا بخشی از مشکالت اعضاء  1397اتحادیه از سال 

 .واحدهای تولیدی را پیگیری و مرتفع نمایدگذاری مواد اولیه موردنیاز  بخصوص مشکالت تأمین و قیمت

 ترین موضوعات پیگیری شده از سوی اتحادیه با مرکز ملی رقابت به شرح زیر است: مهم

 ایجاد نهاد رگوالتوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
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 1398باتوم برای سال  وکیوم پریمیوم کشف اعالم نظر در خصوص معامالت 

 شرایط و گذاری قیمت نحوه مورد در اتحادیه پارافینی و اعالم پیشنهاد واحدهای خوراک پیگیری مشکل 
 داخلی بازار در وکس اسلک تقاضای و عرضه

 در باتوم  وکیوم پریمیوم کشف معامالت انجام نحوه درخصوص اتحادیه قیر کمیسیون پیگیری درخواست
 1399سال 

 خصوص نحوه تعیین قیمت و شرایط  پاسخ به نامه مرکز ملی رقابت مبنی بر اعالم نظرات نهایی در
 دسترسی در بازار اسلک وکس  

 گذاری اسلک وکس های قیمت فرمول 

 ضرایب وابستگی اسلک وکس به لوب کات 

  عنوان عرضه داخلی به  سازی به های روغن % از تولید اسلک وکس پاالیشگاه80درخواست تخصیص
 واحدهای تولیدی بخش خصوصی

  ملی رقابت مبنی بر درخواست تشکیل کمیته تخصصی با هدف تنظیم نامه اتحادیه به ریاست مرکز
 های نفتی مناسبات بازار فرآورده

  اعالم نظر اتحادیه در خصوص عدم اجرای دستورالعمل تنظیم بازار و مناسبات عرضه و تقاضای اسلک
 (1399-09-22تا  1399-07-22وکس )از تاریخ 

  گر در صنعت نفت  ع ضرورت ایجاد نهاد تنظیمبا موضو 1399-10-01گزارش نشست مشترک مورخ 

 عنوان مقام محترم وزارت نفت در خصوص ضرورت ایجاد نهاد  نامه اتاق بازرگانی تهران به انعکاس
منظور  گر در صنعت نفت کشور و اعالم آمادگی آن اتاق برای ارائه طرح پیشنهادی اتحادیه به تنظیم

 نیاز واحدهای تولیدی در حضور ایشان  ساماندهی تأمین مواد اولیه )خوراک( مورد

 پایه شده روغن اعالم نظر اتحادیه در خصوص بررسی جدول قیمت تمام 

  درخواست پیگیری عدم اجرای دستورالعمل تنظیم بازار و مناسبات عرضه و تقاضای اسلک وکس )از
 (1399-10-22تا  1399-07-22تاریخ 

  سلک وکس در بورس با دستورالعمل شورای رقابتهای پایه عرضه ا ای قیمت مقایسهارائه بررسی 

  1400نحوه مشارکت اعضاء اتحادیه در قرارداد پریمیوم وکیوم باتوم پاالیشگاه اصفهان در سال 
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 های نفتی  گر بخش نفت، گاز و پتروشیمی، فرآورده پیشنهادهای اتحادیه در خصوص اساسنامه نهاد تنظیم
 و صنایع وابسته

 باتوم پاالیشگاه اصفهان قرارداد پریمیوم وکیوم 
 

 همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

ضمن تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پروانه فعالیت دفتر نشریه تحت عنوان دنیای انرژی تمدید و این 
 شود. صورت ماهنامه منتشر می نشریه به دو زبان فارسی و انگلیسی به

 

 قای جایگاه اتحادیههای مرتبط با ارت سایر فعالیت -3

o های مرتبط با زمینه فعالیت اتحادیه  ها و ارگان های مالقات با مدیران ارشد سازمان ریزی و تداوم جلسه برنامه
 صورت مستمر( به) های عضو و شرکت

o ( جلسه  12حضور در کارگروه مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
 (1399جلسه در سال  22و  1398در سال 

o اتاق مشترک( 33های مشترک بازرگانی ایران با سایر کشورها مجموعاً ) عضویت افتخاری اتحادیه در اتاق 

o منظور درج اخبار و اطالعات تخصصی مربوط به حوزه نفت، گاز و  بهسایت اتحادیه  روزرسانی وب ارتقا و به
 صورت مستمر( پتروشیمی )به

o نظر در خصوص  منظور بحث و تبادل گذاری در اتحادیه به های تخصصی و شوراهای سیاست تشکیل کارگروه
 های کتشر تقطیری، کارگروه سوخت روغن صادرات ساماندهی موضوعات موردنظر اعضا ازجمله: کارگروه

 نفت، دستی پایین صنایع نمایشگاه اولین گذاری سیاست آموزشی، شورای و آپ، پژوهشی بنیان،استارت دانش
 گذاری سیاست اتحادیه، شورای ساالنه همایش چهاردهمین برگزاری گذاری سیاست پتروشیمی، شورای و گاز

 اتحادیه نشریه

o های  نه شامل: انعکاس رویدادها و اخبار کمیسیونصورت ماها انتشار مستمر نشریه تخصصی دنیای انرژی به
ها، مقاالت  های مدیران تأثیرگذار اتحادیه، پیام تخصصی اتحادیه، اعالم مواضع رسمی تشکل و دیدگاه

ها و نهادهای  های عضو، مصاحبه با روسا و کارشناسان سازمان نظران شرکت تخصصی و کارشناسی صاحب
 های حوزه نفت و انرژی به زبان انگلیسی ب روز و تحلیلمرتبط با اتحادیه و انتشار مطال
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o انرژی جهت ارتباط سازی و ایجاد  حوزه معتبر مؤسسات و بازرگانی ها، رایزنان سفارتخانه تقویت روابط با
 المللی و اعضاء اتحادیه روابط کاری میان بخش بین

o وابط اقتصادی و بازرگانی اعضاء با های تحلیل راهکارهای توسعه ر حضور در جلسات سازمان توسعه در حوزه
 سایر کشورها

o های اعضاء حائز شرایط صادرکننده نمونه های تجاری و بررسی پرونده های مشترک با هیئت حضور در نشست 

o های تخصصی برای اعضاء تشکیل واحد پژوهش و برگزاری دوره 

 1398ر آذرماه ب انرژی صنایع در خوردگی و انرژی مصرف کاهنده سیال نانو محصول معرفی 

 1398آذرماه  (رگوالتوری)گاز و نفت بخش در گری تنظیم ابزارهای و مبانی ماهیت، بررسی 

 1398انرژی آذرماه  و بورس بازار تحلیلی هفتگی گزارش تهیه برای چارچوب تعیین 

 نفتی های فرآورده بازار جهانی و ای¬منطقه تحوالت ماهیانه گزارش تهیه برای چارچوب تعیین 

 1398آذرماه  کشور اقتصاد بر آن تأثیر و ابعاد بررسی و 1399 سال بودجه الیحه ارائه 

 از ها فرآورده صادرات بر کشورها سوی از شده وضع های محدودیت به مربوط مستندات استخراج و تهیه 
 1398ماه  ایران دی تجاری شرکا سوی

 ساالنه همایش چهاردهمین حاشیه در) افزوده ارزش بر مالیات الیحه با آشنایی آموزشی دوره برگزاری 
 1398ماه  دی (اتحادیه

o های تخصصی مرتبط با حوزه کاری اعضاء اتحادیه توسط واحد پژوهش اتحادیه تهیه گزارش 

 های نفتی صادره از سوی اعضا به  بندی آمار مربوط به صادرات فرآورده آوری، پاالیش و دسته جمع

 (1397لغایت  1392از سال سال )کشور همسایه و  15تفکیک فرآورده، 

  کل کشور 1399گزارش الیحه بودجه سال 

  رگوالتوری(گاز )گزارش  ماهیت، مبانی و ابزارهای تنظیم گری در بخش نفت و 

 نسخه آزمایشی(کاال ) بورس معامالت وضعیت هفتگی تحلیل گزارش اولیه چهارچوب نویس پیش 

 دریانوردی  جهانی زمانسا جدید مقررات تصویب فرایند و تحوالت گزارش روندIMO 2020 

 رقابت بر آن تأثیر و منتخب کشورهای برخی ریسک سنجش 

 انرژی تحوالت تحلیلی گزارش 

 پتروشیمی بخش جایگاه وتحلیل تجزیه 
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 کاال  بورس معامالت وضعیت هفتگی تحلیل گزارش اولیه چهارچوب نویس پیش 

 های هفتگی تحوالت بازار  نفت گزارش 

 نروژ یارز ریذخاصندوق  تیزارش وضعگ 

 :بررسی و اظهارنظرهای کارشناسی درباره 

 پذیری صنعت پتروشیمی در کشورهای ارتقای توان رقابتتحلیل زنجیره ارزش و ارائه بسته سیاست -1

 های مربوط به انتخاب صادرکننده برترشاخص -2

o 1398ماه  دستی نفت عمان فروردین صنعت پایین حضور در سومین دوره نمایشگاه 

o 1398ماه  های نفت، گاز و پتروشیمی ایران دی ی چهاردهمین همایش ساالنه صادرکنندگان فرآوردهبرگزار 

o 1398ماه  ( دیاتحادیه ساالنه همایش چهاردهمین حاشیه در) تجاری قراردادهای در داوری آموزشی دوره برگزاری 

o 1398 المللی صنعت پالستیک استانبول آذرماه حضور در بیست و نهمین نمایشگاه بین 

o 1398ماه  دستی نفت بهمن برگزاری اولین نمایشگاه صنایع پایین 

o 1398ماه  دستی نفت بهمن برگزاری و حضور اولین نمایشگاه صنعت پایین 

o  منظور  به 1399و بیمه ملت در سال  1398عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان با شرکت بیمه رازی در سال
 ای  خدمات و تسهیالت بیمهگیری اعضا از  فراهم آوردن امکان بهره

 

 مدیره های هیئت شده در جلسه ترین مذاکرات انجام مهم -4

 1398سال 
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6.  10/02/1398 
جهت ارائه به مجمع عمومی ساالنه  1398بینی بودجه سال  گزارش مالی و بررسی پیش

 اتحادیه 

 بحث و بررسی در مورد درصد پیشنهادی افزایش حق عضویت ساالنه اتحادیه  10/02/1398  .7
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 تداوم حضور و عضویت اتحادیه در فدراسیون صادرات انرژی و خدمات وابسته ایران  10/02/1398  .8

 دایرکتوری اتاق بازرگانی ایران  24/02/1398  .9

 مراسم افطاری اتحادیه 24/02/1398  .10

11.  24/02/1398 
های نفتی جهت ارائه به سازمان  طرح سازوکارهای افزایش صادرات انواع فرآورده

 وبودجه برنامه

 های گمرکی کاالهای صادراتی طرح موضوع بررسی و نحوه محاسبه ارزش 07/03/1398  .12

 های نفتی ایران العاده صندوق توسعه صادرات فرآورده گزارش مجمع عادی فوق 21/03/1398  .13

14.  21/03/1398 
در خصوص موضوع بررسی مشکالت   مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ستادگزارش جلسه 

 واحدهای تصفیه دوم روغن کارکرده

 درخواست بانک تجارت برای حضور و سخنرانی در مجمع اتحادیه 21/03/1398  .15

16.  21/03/1398 
ایی ه گیری در خصوص معوقات حق عضویت اعضاء و وضعیت تداوم عضویت شرکت تصمیم

 اند های خود را پرداخت ننموده که تاکنون حق عضویت

 مدیره دوره هشتم )سال دوم( اجرای مصوبات هیئت 21/03/1398  .17

 گزارش روند تصویب اساسنامه فدراسیون صادرات انرژی و خدمات وابسته ایران 21/03/1398  .18

 های اقتصادی  بندی بنگاه اجرای طرح رتبه 04/04/1398  .19

 های نفتی در سازمان توسعه تجارت  گزارش جلسه شورای عالی صادرکنندگان فرآورده 04/04/1398  .20

21.  04/04/1398 
ای با مدیرعامل صندوق  بررسی راهکارهای ارائه خدمات ضمانتی و بیمهگزارش جلسه 

 ضمانت صادرات ایران

 یای انرژیمدیره جهت درج در نشریه دن تأیید گزارش مجمع ، عملکرد دوساله هیئت 04/04/1398  .22

23.  04/04/1398 
لزوم استفاده طرح نامه مشترک دبیر کمیسیون قیر و رئیس کمیسیون بازرگانان در خصوص 

 ریصادرات ق یبرا دکنندگانیتول یبازرگان یها از کارت

 گزارش جلسه مشترک با بانک مرکزی 18/04/1398  .24

 وبودجه گزارش جلسه مشترک با سازمان برنامه 18/04/1398  .25

 آمارهای صادراتی اعضاء اتحادیه 18/04/1398  .26

27.  18/04/1398 
های صادراتی  گزارش جلسه دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک در خصوص اصالح ارزش

 های تصفیه اول روغن

 گزارش  جلسه شورای عالی صادرات 18/04/1398  .28

 لیانه اتحادیه بحث و بررسی پیرامون مباحث مربوط به برگزاری مجمع عمومی عادی سا 18/04/1398  .29
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 ها و جلسات  ها جهت معرفی نماینده برای حضور در نشست طرح درخواست استان 18/04/1398  .30

 مدیره دوره هشتم  قدردانی از زحمات اعضاء هیئت 07/05/1398  .31

 نهساال یعاد یطرح مسائل مربوط به مجمع عموم 07/05/1398  .32

 ها و معوقات حق عضویت اعضاء پرداخت گزارش عملکرد مالی اتحادیه و وضعیت 07/05/1398  .33

 رئیسه اتحادیه  انتخاب هیئت 07/05/1398  .34

 برگزاری اولین نشست خبری اتحادیه 15/05/1398  .35

 های اتاق بازرگانی ایران بندی برنامه نظر در خصوص اولویت بحث و تبادل 15/05/1398  .36

 لهای متعام تعیین نمایندگان اتحادیه در سازمان 15/05/1398  .37

 طرح نامه فدراسیون انرژی و صنایع وابسته ایران 15/05/1398  .38

 اعضاء بندی  طرح موضوع قرارداد همکاری با سازمان مدیریت صنعتی در مورد رتبه 15/05/1398  .39

 گزارش انتخابات کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران 05/06/1398  .40

  2020وخت کم گوگرد از ابتدای سال موضوعات مرتبط با الزام استفاده از س 05/06/1398  .41

42.  05/06/1398 
افزوده  های قیر و بازرگانان مبنی بر پیگیری مبالغ مالیات بر ارزش درخواست کمیسیون

 صادرکنندگان

43.  05/06/1398 
طرح نامه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در خصوص اساسنامه جدید آن 

 تشکل 

44.  10/06/1398 
های عضو اتحادیه با  شرکت یبند در خصوص قرارداد طراحی و اجرای نظام رتبه گیری تصمیم

 رانیا یصنعت تیریسازمان مد

 جاری و کالن اتحادیه یها در برنامه ها تیاولو تعیین 10/06/1398  .45

 برگزاری چهاردهمین همایش ساالنه اتحادیه 26/06/1398  .46

 دستی نفت، گاز و پتروشیمی ی صنایع پایینالملل برگزاری اولین نمایشگاه بین 26/06/1398  .47

 المللی قیر برگزاری کنفرانس بین 26/06/1398  .48

 گزارش جلسه با دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف 26/06/1398  .49

50.  26/06/1398 
در سازمان  تدوین استراتژی ملی صادرات در بخش محصوالت پتروشیمیبرگزاری جلسه 

 توسعه تجارت ایران

51.  26/06/1398 
پیگیری تأمین خوراک واحدهای تولیدی و جلسه با مرکز ملی رقابت در مورد ایجاد نهاد 

 رگوالتوری

 ها و امضای دبیرکل اتحادیه گزارش سوءاستفاده از سربرگ 26/06/1398  .52
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53.  26/06/1398 
ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان  برنامه گزارش جلسه کمیسیون

 با موضوع بررسی مشکالت واحدهای تولیدی مشتقات نفتی وینقز

 بررسی راهکارهای جدید در جهت بهبود صنعت هیدروکربن در راستای منافع ملی 26/06/1398  .54

 های عضویت فرعی در اتحادیه بررسی درخواست 26/06/1398  .55

 های اتحادیه افزایش سپرده 26/06/1398  .56

 مدیره ئیسه کمیسیون شیمیایی و گاز در جلسه هیئتر حضور اعضاء هیئت 09/07/1398  .57

 مدیره دوره نهم یادآوری جلسات معارفه هیئت 09/07/1398  .58

 دستی گذاری نمایشگاه صنایع پایین گزارش برگزاری جلسه شورای سیاست 23/07/1398  .59

 ریزی وزارت نفت گزارش جلسه با معاون برنامه 23/07/1398  .60

 ررسی موانع صادرات غیرنفتی در سازمان توسعه تجارت ایرانگزارش جلسه ب 23/07/1398  .61

 های معلق اتحادیه نحوه ارائه خدمات به شرکت 23/07/1398  .62

63.  23/07/1398 
جلسه با معاونت نظارت بر کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص موضوعات مرتبط با 

( ها یویژگ -یموتور دیزل یها وغنر -ها )روان کننده 22260شماره  یملهای استاندارداجرای 
 (ها یویژگ -یموتور بنزین یها روغن -ها )روان کننده 22261و شماره 

64.  23/07/1398 
دستورالعمل اصالح فرآیندهای صادرات، واردات، عبور )ترانزیت( و معاوضه )سواپ( نفت خام، 

 ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی میعانات گازی و فرآورده

 توسعه فضای اداری ساختمان اتحادیه 23/07/1398  .65

 ینفت با فعاالن بخش خصوص ریجلسه مالقات وز یبرگزار 23/07/1398  .66

 هیاتحاد یداور ونیسیکم نامه نییآ بیو تصو یبررس 29/07/1398  .67

 یصنف یها تشکل رینحوه تعامل با سا یبررس 29/07/1398  .68

 هیدر اتحاد تیهای عضو گیری در مورد درخواست تصمیم 14/08/1398  .69

 توسعه فضای اداری اتحادیه با استفاده از تسهیالت اتاق بازرگانی ایران 14/08/1398  .70

 واحدهای تولیدی گذاری خوراک قیمت نییتع نحوه 14/08/1398  .71

 ها زده به سیل یجهت امدادرسان یافتیوجوه در فیتکل نییتع 14/08/1398  .72

 یساالن آتشبستکتبال بزرگ میت شیپاسپانسر 14/08/1398  .73

 "پشت پرده صادرات قیر خام"شبه دوم سیما با عنوان  20:30بخش گفتگوی خبری  14/08/1398  .74

 های ریالی صادرکنندگان قیر فروش 14/08/1398  .75

 یرفلزیغ عیاستاندارد صنا ینظارت بر اجرا رکلیگزارش جلسه با مد 14/08/1398  .76
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 دستی نفت، گاز و پتروشیمی ایران ه صنایع پایینروند برگزاری اولین نمایشگا گزارش 14/08/1398  .77

 روند برگزاری همایش ساالنه اتحادیه گزارش 14/08/1398  .78

 روند برگزاری سومین دوره فوتسال اتحادیه گزارش 14/08/1398  .79

 ها در اتحادیه ها و انجمن عضویت انجمن تشکل 14/08/1398  .80

 هانتخاب مدیر آموزش و پژوهش اتحادی 28/08/1398  .81

 دستی نفت گزارش روند برگزاری نمایشگاه صنایع پایین 28/08/1398  .82

 گزارش روند برگزاری همایش ساالنه اتحادیه 28/08/1398  .83

 گزارش روند برگزاری سومین دوره مسابقات فوتسال 28/08/1398  .84

 زده استان گلستان  گزارش بازدید از مناطق سیل 28/08/1398  .85

 ثبت لوگو و برند اتحادیهگزارش روند  28/08/1398  .86

 نامه اجرایی کمیته داوری اتحادیه  نویس آیین مسائل مرتبط با پیشبررسی  28/08/1398  .87

 مدیره اتحادیه تأخیر در جلسات هیئت 28/08/1398  .88

89.  12/09/1398 
عرضه و  طیو شرا یگذار متینحوه قدر خصوص اصالح  رقابت مرکز ملیگزارش جلسه 

 یازار داخلاسلک وکس در ب یتقاضا

 گزارش جلسه با سرپرست معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات  12/09/1398  .90

  هیاتحاد یداور ونیسینامه کم آیین بیتصو 12/09/1398  .91

  هیاتحاد یداور ئتیه نییتع 12/09/1398  .92

 قیر تهاتری 12/09/1398  .93

 ازرگانی ایرانگزارش معرفی اتحادیه در مجمع هیئت نمایندگان اتاق ب 26/09/1398  .94

95.  26/09/1398 
های  گزارش جلسه بررسی پیشنهادها در مورد نحوه تنظیم بازار اسلک وکس با پاالیشگاه

 سازی و مرکز ملی رقابت روغن

 زدگان گزارش در خصوص روند کمک به سیل 26/09/1398  .96

 گزارش روند برگزاری چهاردهمین همایش ساالنه اتحادیه 26/09/1398  .97

 دستی نفت گزارش اولین نمایشگاه صنایع پایین 26/09/1398  .98

 گزارش برگزاری سومین دوره مسابقات فوتسال 26/09/1398  .99

 گزارش مذاکره با مالک طبقه دوم ساختمان اتحادیه 26/09/1398  .100

101.  26/09/1398 
گزارش در خصوص گرفتن وقت مالقات از مدیرکل نظارت بر کیفیت کاالهای وارداتی و 

 ملی استاندارد ایران صادراتی سازمان



 

28 

 

 های مکرر از رئیس کمیسیون بازرگانان اتحادیه گیری در خصوص وضعیت شکایت تصمیم 26/09/1398  .102

103.  26/09/1398 
های  طرح نامه رئیس کمیسیون شیمیایی و گاز در خصوص مصوبه حذف یاکاهش فرمول

 استانداردسازی

 ینفت یها صادرات فرآورده یمجاز برا در خصوص منشأگزارش جلسات با وزارت نفت  10/10/1398  .104

 های نفتی ایران   گزارش جلسه با مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده 10/10/1398  .105

 زدگان گزارش در خصوص کمک به سیل 10/10/1398  .106

 گزارش روند برگزاری چهاردهمین همایش ساالنه اتحادیه 10/10/1398  .107

 دستی صنعت نفت اولین نمایشگاه صنایع پایین اریروند برگز گزارش 10/10/1398  .108

 بررسی درخواست عضویت انجمن قیر بندرعباس در اتحادیه  10/10/1398  .109

110.  08/11/1398 
گزارش جلسه با مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان مللی 

 روغنی های استاندارد ایران در ارتباط با اجرای استاندارد فرآورده

 زیست در خصوص مشکالت واحدهای تصفیه دوم گزارش جلسه سازمان حفاظت محیط 08/11/1398  .111

112.  08/11/1398 
 سازی روغن واحدهای خوراک گذاری قیمت موضوع گزارش جلسه کارگروه تنظیم بازار  بررسی

 قیرسازی و

 بررسی نحوه برگزاری همایش ساالنه اتحادیه 08/11/1398  .113

  یهای نفت باحث مربوط به اسناد منشأ صادرات فرآوردهم 08/11/1398  .114

 گذاری اتحادیه در خصوص تعیین نرخ خوراک  سیاست 08/11/1398  .115

 گزارش عملکرد واحد پژوهش اتحادیه 29/11/1398  .116

 بررسی نحوه برگزاری همایش ساالنه اتحادیه 29/11/1398  .117

 ای دوره نهممدیره از ابتد بررسی اجرای مصوبات هیئت 29/11/1398  .118

 موضوع خرید ملک برای اتحادیه 29/11/1398  .119

 اتحادیه کالن و جاری های برنامه در ها اولویت تعیین 29/11/1398  .120

121.  29/11/1398 
 های فرآورده صادرات منشأ اسناد ابالغیه و نفت وزارت محترم مقام با جلسه به مربوط مباحث

 نفتی

122.  29/11/1398 
مدیره در نمایشگاه  دم همکاری و حضور پررنگ اعضاء هیئتبحث و گفتگو در خصوص علل ع

 دستی صنایع پایین

 مدیره در جلسات خارج از اتحادیه بحث و گفتگو در خصوص هماهنگی بیشتر بین اعضاء هیئت 29/11/1398  .123

 مدیره تذکر بازرس اتحادیه در مورد طرح موضوعات بدون مصوبه هیئت 29/11/1398  .124
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 1399سال 

 موضوع خ برگزاریتاری ردیف

125.  30/01/1399 
 شیوع با مقابله در وطنان هم به کمک جهت اتحادیه اعضاء مالی های کمک تکلیف تعیین

 کرونا ویروس

 گزارش مالی و تحقق بودجه اتحادیه 07/02/1399  .126

 عقد قرارداد همکاری با شرکت کارگزاری بیمه 07/02/1399  .127

128.  07/02/1399 
با قاچاق کاال و ارز در خصوص میزان سوخت تقطیری  طرح نامه ستاد مرکزی مبارزه

پایه خود در هیدروکربن حاصل از بلندینگ استفاده  تخصیصی به واحدهای تولیدی که از روغن
 شده از سوی ستاد در مورد استعالم اتحادیه در این زمینه کنند و پاسخ ارسال می

129.  07/02/1399 
های روغنی  و ارز در خصوص صادرات فرآورده طرح نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال

  190دارای استاندارد در مصارف صنعتی یا صادرات مستقیم با حداقل نقطه اشتعال 

 صادراتی نفتی های فرآورده گمرکی ارزش ماهانه اعالم و تعیین فعلی شیوه اصالح و بررسی 16/02/1399  .130

 1399بینی بودجه سال  بررسی و تصویب پیش 20/03/1399  .131

 1399تعیین زمان و مکان برگزاری مجمع سالیانه  20/03/1399  .132

 گیری در خصوص دستور مجمع سالیانه تصمیم 20/03/1399  .133

 1399گیری در خصوص حق عضویت و ورودیه سال  تصمیم 20/03/1399  .134

 گذاری کاالهای صادراتی گیری در خصوص مکانیسم و نحوه ارزش تصمیم 20/03/1399  .135

136.  01/04/1399 
 های طرح ارزیابی و منابع بودجه، محترم مدیرکل مفاد نامه خصوص در نظر تبادل و بحث

 در خصوص کاهش کدهای رهگیری واحدهای تولیدی نفت وزارت ریزی برنامه معاونت

 پتروشیمی  دستی پایین صنایع سراسری اتحادیه خصوص در نظر تبادل و بحث 01/04/1399  .137

 گذاری بورس های سرمایه یکی از صندوق گذاری در سرمایه 01/04/1399  .138

 اتحادیه رسمی مجامع در اعضاء حضور و رأی حق 11/04/1399  .139

 فرعی عضو عنوان به روبینا تجارت توسعه شرکت عضویت درخواست 22/04/1399  .140

 انرژی و کار گسترش شرکت به فدک پرند پترو شرکت عضویت انتقال 23/04/1399  .141

 هیبورس توسط اتحاد یت کارگزارشرک کیتأسیس  31/04/1399  .142

 نامه بازرسی اتحادیه بررسی و تصویب شیوه 20/05/1399  .143

 بررسی و نحوه تشکیل کارگزاری بورس و تنظیم اساسنامه آن 20/05/1399  .144

 1399 سال پایان تا اتحادیه در عضویت های درخواست بررسی نحوه 09/07/1399  .145
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 های عضویت در اتحادیه تگیری در مورد درخواس تصمیم 15/07/1399  .146

147.  15/07/1399 
 خام نفت قیمت محاسبه نحوه تغییر خصوص در نفت وزیر ابالغیه به مربوط مسائل بررسی

 و کشور صادراتی های محموله فروش واقعی قیمت مبنای بر مادر های پاالیشگاه به تحویلی
 دستی پایین صنایع به آن تسری

 بورس کارگزاری شرکت مدیره هیئت در عضویت متقاضیان با حبهمصا برای کارگروه تشکیل 15/07/1399  .148

 فعالیت با مرتبط های حوزه پیشکسوتان فصلی نشست برگزاری 15/07/1399  .149

 تنظیم بازار اسلک وکس 15/07/1399  .150

151.  15/07/1399 
ای و کارشناسی جهت پیگیری امور  های مشاوره اعطای اختیار به دبیرکل برای انجام هزینه

 نفیتخصصی ص

 شکایت از شرکت آذران پالست افرا و پیشنهاد تعلیق آن یها پروندهگزارش  23/09/1399  .152

 عنوان اعضاء فرعی های بیمه ملت و بیمه رازی به موافقت با عضویت شرکت 01/10/1399  .153

 1399گزارش اقدامات دبیرخانه از ابتدای سال  07/11/1399  .154

 تحادیهگزارش مالی و تحقق بودجه ا 07/11/1399  .155

 های تخصصی های کمیسیون رئیسه برگزاری انتخابات هیئت 07/11/1399  .156

 مدیره در جلسات )حضوری و غیرحضوری( بررسی وضعیت حضوروغیاب اعضاء هیئت 07/11/1399  .157

158.  07/11/1399 
مدیره صندوق توسعه صادرات  معرفی نماینده اتحادیه جهت حضور در جلسسات هیئت

 های نفتی ایران فرآورده

 های بازیافتی روغن کارکرده خوراک شرکت 07/11/1399  .159

 پایه در بورس های تصفیه اول در نحوه میزان روغن عملکرد شرکت 07/11/1399  .160

 ها در نحوه فرایند تأیید روغن سوخت تقطیری متقاضیان افزایش کنترل 07/11/1399  .161

 یههای عضویت در اتحاد گیری در مورد درخواست تصمیم 07/11/1399  .162

 مدیره اتحادیه موافقت با استعفای آقای باقریان از عضویت در هیئت 15/11/1399  .163

 مدیره اتحادیه موافقت با ورود آقای احمد احسانی به ترکیب هیئت 15/11/1399  .164

165.  05/12/1399 
 هیاصالح رو)مبارزه با قاچاق کاال و ارز  مرکزی ستاد جلسه به مربوط بحث در مورد موضوعات

 ی(ریادرات روغن سوخت تقطص ییاجرا

166.  05/12/1399 
گزارش جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص معافیت تسعیر 

 ارز حاصل از صادرات

 های نفتی ایجاد نهاد رگوالتوری در بخش نفت و فرآورده 05/12/1399  .167

 1399ماه سال  در بهمن های تخصصی بحث و بررسی درمورد برگزاری انتخابات کمیسیون 05/12/1399  .168
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 مدیره ترین مصوبات هیئت مهم  -5

 1398سال 

 موضوع تاریخ برگزاری ردیف

 درج سرفصل مسئولیت اجتماعی در بودجه اتحادیه 17/01/1398  .1

 1398کمک به آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل فروردین  17/01/1398  .2

 برگزاری مراسم افطاری 17/01/1398  .3

4.  03/02/1398 

 هیدر اتحاد دیجد تیهای عضو درخواست یررسب

 عنوان عضو فرعی به کارگزاری بانک دی 

 عنوان عضو اصلی به مشکات رنگ ماهان 

 عنوان عضو اصلی به افالک پاالیش خرم 

 عنوان عضو اصلی به پترو پارت آرکا 

  عنوان عضو اصلی پترو ساالر غرب کوهسار به 

 دستی ینپای عیصنا شگاهینما یبرگزار 03/02/1398  .5

 تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه 03/02/1398  .6

 دستور مجمع عمومی عادی سالیانه 03/02/1398  .7

 1397مدیره در سال  مصوبات هیئت یاجرا یبررس 03/02/1398  .8

 هیبا اتحاد یپلتس جهت همکار هیمذاکره با نشر 03/02/1398  .9

 تحادیها 1398بینی بودجه سال  پیش 10/02/1398  .10

 درصد پیشنهادی افزایش حق عضویت ساالنه اتحادیه 10/02/1398  .11

12.  10/02/1398 
گیری در خصوص تداوم حضور و عضویت اتحادیه در فدراسیون صادرات انرژی و  تصمیم

 خدمات وابسته ایران 

13.  10/02/1398 
معرفی فعاالن برتر بخش خصوصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی جهت تقدیر در 

 المللی انرژی  مین همایش راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بینپنج

 دایرکتوری اتاق بازرگانی ایران 24/02/1398  .14

 هیهای راکد اتحاد بستن حساب 07/03/1398  .15

 رانیو خدمات وابسته ا یدر فدراسیون صادرات انرژ هیاتحاد تیعضوخروج اتحادیه از  07/03/1398  .16



 

32 

 

17.  21/03/1398 
 عضویت در اتحادیه  بررسی درخواست

 عنوان عضو اصلی شمس پالست طب به 

18.  21/03/1398 
گیری در خصوص معوقات حق عضویت اعضاء و وضعیت تداوم عضویت  تصمیم
 اند های خود را پرداخت ننموده هایی که تاکنون حق عضویت شرکت

 رئیسه انتخاب هیئت 07/05/1398  .19

 های بازرگانی ایران و تهران در اتاق نمایندگان اتحادیه 07/05/1398  .20

 ابقاء دبیرکل 07/05/1398  .21

 مدیره طرح سایر موارد موضوعات دستور جلسه هیئت 07/05/1398  .22

 برگزاری اولین نشست خبری اتحادیه 15/05/1398  .23

 مدیره برای مطالعه صورتجلسه و تأیید آن تعیین نماینده هیئت 15/05/1398  .24

 های جاری و کالن اتحادیه ها در برنامه لویتتعیین او 15/05/1398  .25

 الملل در اتحادیه فعال شدن ساختار معاونت پژوهشی و علمی و امور بین 15/05/1398  .26

 های متعامل تعیین نمایندگان اتحادیه در سازمان 15/05/1398  .27

 های تخصصی اتحادیه تعیین کارگروه 15/05/1398  .28

29.  05/06/98 

 یت در اتحادیهعضو  های بررسی درخواست

 عنوان عضو اصلی شرکت مهان پاالیش فام به 

  عنوان عضو اصلی به شتازیپتروسازان پشرکت 

   عنوان عضو اصلی به پتروتات ماهان یهای نفت فرآورده شیپاالشرکت 

  عنوان عضو اصلی به روان گستر تاتشرکت 

30.  05/06/98 
وابسته ایران در خصوص  نامه فدراسیون صادرات انرژی و صنایعگیری در خصوص  تصمیم

 و تداوم همکاری با آن تشکل اساسنامه جدید آن تشکل

 های کم سولفور مکاتبه با اعضاء اتحادیه در خصوص امکان تولید و تأمین سوخت 05/06/98  .31

 مشی رسمی اتحادیه به کمیسیون شیمیایی و گاز اعالم  خط 10/06/98  .32

33.  10/06/98 
های عضو اتحادیه  بندی شرکت حی و اجرای نظام رتبهگیری در خصوص قرارداد طرا تصمیم

 با سازمان مدیریت صنعتی ایران



 

33 

 

 برگزاری چهاردهمین همایش ساالنه اتحادیه 26/06/98  .34

 ریالمللی ق کنفرانس بین برگزاری 26/06/98  .35

 و پیگیری قانونی از مراجع قضایی هیاتحاد رکلیدب یها و امضا سوءاستفاده از سربرگ 26/06/98  .36

 یمنافع مل یدر راستا دروکربنیدر جهت بهبود صنعت ه دیجد یراهکارها یبررس 26/06/98  .37

38.  26/06/98 

 هیدر اتحاد یفرع تیهای عضو درخواست بررسی

 عنوان عضو فرعی بیمه پارسیان به 

  عنوان عضو فرعی  خدمات بازرسی فرادانش به 

 مدیره ت در هیئتاستعفای آقای باقریان از عضوی عدم موافقت با 26/06/98  .39

 ها و دوایر دولتی مدیره اتحادیه با سازمان برگزاری جلسات معارفه هیئت 26/06/98  .40

 های اتحادیه افزایش سپرده 26/06/98  .41

 کل سازمان توسعه تجارت ایران مدیره در جلسه معارفه با رئیس حضور تمام اعضاء هیئت 09/07/98  .42

 نفتی یها تعیین نرخ فرآورده ی رقابت در خصوص روش عنوان مرکز مل تهیه نامه به 09/07/98  .43

 اتحادیه آموزش و پژوهش ریمدهای واصله در ارتباط با استخدام  بررسی رزومه 09/07/98  .44

 جلسه کمیسیون پتروشیمی مدیره در حضور اعضاء هیئت 09/07/98  .45

 مدیره ای اجرای مصوبات هیئت بررسی دوره 09/07/98  .46

47.  09/07/98 
همایش ساالنه اتحادیه و  گذاری حضور آقای فخاری در شوراهای سیاست موافقت با

 دستی نمایشگاه صنایع پایین

 مدیره زمان تأخیر برای شروع جلسات هیئت 23/07/98  .48

 های معلق اتحادیه نحوه ارائه خدمات به شرکت 23/07/98  .49

 هیاتحاد یداور ونیسیکم نامه نییآ بیو تصو یبررس 29/07/98  .50

 موافقت با برگزاری همایش ساالنه اتحادیه در محل هتل ارم 14/08/98  .51

52.  14/08/98 

 عضویت در اتحادیه  های بررسی درخواست

 عنوان عضو اصلی شرکت پترو ارس هیرمند به 

 عنوان عضو اصلی شرکت بهبود صنعت بیرجند به 

 عنوان عضو اصلی سازان اطلس به شرکت روان 
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 یه با استفاده از تسهیالت اتاق بازرگانی ایرانتوسعه فضای اداری اتحاد 14/08/98  .53

 ها زده به سیل یجهت امدادرسان یافتیوجوه در فیتکل نییتع 14/08/98  .54

  معرفی نمایندگان اتحادیه در کمیسیون استانی استان مرکزی 28/08/98  .55

  هیاتحاد یداور ونیسینامه کم آیین بیتصو 12/09/98  .56

  هیحادات یداور ئتیه نییتع 12/09/98  .57

 مدیره اتحادیه تأخیر در جلسات هیئت 12/09/98  .58

 بازار مینظر ستاد تنظ ریز یهای نفت تحت عنوان کارگروه فرآورده یکارگروهپیگیری تشکیل  26/09/98  .59

 های نفتی اعالم نظر اتحادیه در مورد اسناد منشأ صادرات فرآورده 10/10/98  .60

61.  10/10/98 

 اتحادیهعضویت در   های بررسی درخواست

 عنوان عضو اصلی شرکت آریاپلیمر نیکان مهر به 

 عنوان عضو اصلی شرکت اوجان گریس به 

 عنوان عضو اصلی شرکت پیشتاز توان شیمی به 

 عنوان عضو اصلی شرکت پاالیش دیزل کویر الموت به 

 عنوان عضو اصلی شرکت روانکاران نوین نواندیش پایدار به 

 مورد کاهش کدهای استانداردسازیاعالم نظر اتحادیه در  10/10/98  .62

 بندی موضوعات و مواضع رسمی اتحادیه جمع 08/11/98  .63

64.  08/11/98 
های نفتی از ابتدای  پوشش خبری مناسب در خصوص منشأ دار شدن صادرات فرآورده

 زنجیره تولید

 ماهه عملکرد مالی دولت در سال جاری طرح گزارش هشت 29/11/98  .65

 مدیره اتحادیه هیئت ای واحد پژوهش اتحادیه به دورهارائه گزارش  29/11/98  .66

 مدیره اتحادیه ارسال نتایج نظرسنجی همایش برای هیئت 29/11/98  .67

 گزارش مالی و تحقق بودجه 29/11/98  .68

 های اتحادیه تشکیل کارگروه جهت بررسی نحوه هزینه سپرده 29/11/98  .69

70.  29/11/98 
ی نو و نقش استارت آپ ها در ارائه خدمات به ها برگزاری جلسه مشترک جهت بررسی ایده

 اعضاء اتحادیه

 کاهش کدهای استانداردسازی 29/11/98  .71
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72.  29/11/98 
گذاری اتحادیه در راستای تعیین نرخ خوراک از دستور جلسه  سیاست"خروج موضوع 

 مدیره هیئت

 های روغنی تشکیل کارگروه جانبی در کمیسیون فراورده 29/11/98  .73

 سازی مدیره با مدیران عامل چهار پاالیشگاه روغن برگزاری جلسات مشترک هیئت 29/11/98  .74

 بندی موضوعات و مواضع رسمی اتحادیه جمع 29/11/98  .75

76.  29/11/98 
های تخصصی با  درج موضوعات مرتبط با مسائل صنفی در دستور جلسات کمیسیون

 مدیره درخواست و نظر هیئت

 1399سال 

 وضوعم تاریخ برگزاری ردیف

77.  31/01/1399 
وطنان در مقابله با شیوع  جهت کمک به هم هیاعضاء اتحاد یهای مال کمک فیتکل نییتع

 ویروس کرونا

 صنعت اریآراد هم مهیب یرسم یکارگزارشرکت با  یعقد قرارداد همکارموضوع:  07/02/1399  .78

79.  07/02/1399 
 دروکربنیپایه خود در ه که از روغن یدیتول یبه واحدها یصیتخص یریسوخت تقط زانیم

 کنند استفاده می نگیحاصل از بلند

80.  07/02/1399 
های متقاضی تولید و  تأیید و صحت سنجی کلیه فاکتورهای خرید روغن کارکرده شرکت

 های پایه و صنعتی و تسهیل در صادرات روغن سوخت تقطیری صادرات روغن

 صادراتی نفتی های فرآورده گمرکی ارزش ماهانه اعالم و تعیین فعلی شیوه اصالح و بررسی 07/02/1399  .81

 1399بینی بودجه سال  پیش 20/03/1399  .82

 گذاری بورس های سرمایه گذاری در یکی از صندوق سرمایه 20/03/1399  .83

 1399تعیین زمان و مکان برگزاری مجمع سالیانه  20/03/1399  .84

85.  20/03/1399 
 یهورودجمع در مورد حق عضویت و مدیره به م پیشنهاد هیئتگیری در خصوص  صمیمت

 یهاتحاد یداعضاء جد

 دستور مجمع عمومی عادی سالیانه 20/03/1399  .86

87.  20/03/1399 
 یمتقاض یها روغن کارکرده شرکت دیخر یفاکتورها هیکل یتأیید و صحت سنج لغو مصوبه

 یریدر صادرات روغن سوخت تقط لیو تسه یو صنعت هیپا یها و صادرات روغن دیتول
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88.  20/03/1399 
 عضویت در اتحادیه   بررسی درخواست

 عنوان عضو اصلی آقای علی اوالد دیلمقانیان به 

 موافقت با ابقای دبیرکل اتحادیه 20/03/1399  .89

 اتحادیه رسمی مجامع در حضور و رأی تعیین تکلیف حق 11/04/1399  .90

91.  22/04/1399 
 عضویت در اتحادیه   بررسی درخواست

 فرعی عضو عنوان به وبینار تجارت توسعه شرکت 

92.  23/04/1399 
 عضویت در اتحادیه   بررسی درخواست

 عنوان عضو اصلی به انرژی و کار گسترش شرکت 

 اتحادیه توسط بورس کارگزاری شرکت یک موافقت با  تأسیس 31/04/1399  .93

 نامه بازرسی اتحادیه بررسی و تصویب شیوه 20/05/1399  .94

 کیل کارگزاری بورس و تنظیم اساسنامه آنبررسی و نحوه تش 20/05/1399  .95

 1399 سال پایان تا اتحادیه در عضویت های درخواست بررسی نحوه 09/07/1399  .96

97.  15/07/1399 

عضویت در اتحادیه   های بررسی درخواست

 عنوان عضو اصلی ل بهپترو تار فراساح  شرکت 

 عنوان عضو اصلی ی بهراز یمیسهند ش  شرکت 

 عنوان عضو اصلی یش بهکار ک یمیش یستیآم  شرکت 

 عنوان عضو اصلی ی بهمیپارس سهند ش  شرکت 

 عنوان عضو اصلی به گرمسار دیام شیپاال  شرکت 

 عنوان عضو اصلی به پاسارگاد یمیش نیکاسپ  شرکت 

 1399 سال مجمع برگزاری موافقت با 15/07/1399  .98

 1399سال گیری در خصوص حق عضویت ساالنه اعضاء در  تصمیم 15/07/1399  .99

100.  15/07/1399 
 تحویلی خام نفت قیمت محاسبه نحوه تغییر خصوص در نفت وزیر ابالغیه به مربوط مسائل

 تسری و کشور صادراتی های محموله فروش واقعی قیمت مبنای بر مادر های پاالیشگاه به
 دستی پایین صنایع به آن
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101.  15/07/1399 
 کارگزاری شرکت مدیره هیئت در عضویت نمتقاضیا با مصاحبه انجام برای کارگروه تشکیل
 بورس

 اتحادیه فعالیت با مرتبط های حوزه پیشکسوتان فصلی نشست برگزاری 15/07/1399  .102

103.  15/07/1399 
ای و کارشناسی جهت پیگیری امور  های مشاوره اعطای اختیار به دبیرکل برای انجام هزینه

 تخصصی صنفی

 فزاتعلیق شرکت آذران پالس ا 23/09/1399  .104

 عنوان اعضاء فرعی اتحادیه های بیمه ملت و بیمه رازی به موافقت با عضویت شرکت 01/10/1399  .105

106.  07/11/1399 

عضویت در اتحادیه   های بررسی درخواست

 عنوان عضو اصلی به دیام یمیش نیزر  شرکت 

 عنوان عضو اصلی به اروند شهاب  شرکت 

 عنوان عضو اصلی به  ژوله ایآس  شرکت 

 پیگیری وصول مبالغ حق عضویت ساالنه 07/11/1399  .107

 مدیره در جلسات بررسی وضعیت حضوروغیاب اعضاء هیئت 07/11/1399  .108

 های تولیدی برای بازدید و پایش توسط اتحادیه اخذ تعهد از شرکت 07/11/1399  .109

 مدیره اتحادیه موافقت با استعفای آقای باقریان از عضویت در هیئت 15/11/1399  .110

 مدیره اتحادیه تا پایان دوره تصدی آن موافقت با حضور آقای احمد احسانی در ترکیب هیئت 15/11/1399  .111

 های روغنی رئیسه کمیسیون فرآورده تغییرات در ترکیب هیئت 10/12/1399  .112

113.  19/12/1399 
های نفتی  گیری در خصوص مسائل مرتبط اتحادیه و صندوق توسعه صادرات فرآورده تصمیم

 ایران

114.  24/12/1399 

عضویت در اتحادیه   های بررسی درخواست

 عنوان عضو اصلی شرکت روغن فوکس ایرانیان به 

 عنوان عضو اصلی شرکت پاالش روغن پاسارگاد به 
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 های نفت، گاز و پتروشیمی ایران های اتحادیه صادرکنندگان فرآورده برنامه ترین مهم -6

o پتروشیمی ی در صنعت نفت، گاز و نهاد رگوالتور ایجاد 

o  تالش برای تنظیم بازار خوراک مورد نیاز واحدهای تولیدی به منظور استفاده از ظرفیت های تولیدی و با
 هدف افزایش اشتغالزایی و توسعه صادرات کشور

o پتروشیمی و گاز نفت، حوزه صادراتی و تولیدی های شرکت ساماندهی و جذب 

o ج فرهنگ سالمت کاریهای عضو اتحادیه و تروی های شرکت پایش فعالیت 

o الکترونیک دبیرخانه ایجاد هدف با اداری اتوماسیون سیستم ارتقای و روزرسانی به 

o سایت اتحادیه و نشریه تخصصی اتحادیه ارتقای وب 

o یورزش یهای آموزش، رفاه دپارتمان تشکیل  

o  یهپژوهش و آمار در اتحادتوسعه فعالیت های دپارتمان 

o اریابی در بازارهای هدف:های تبلیغاتی و باز اجرای طرح 

 ها و سمینارهای تخصصی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی برگزاری، اجرا و حضور در نمایشگاه ها، همایش 

 های رادیویی و  ها و انجام مصاحبه تقویت روابط عمومی اتحادیه در راستای افزایش تعامل با رسانه
 تلویزیونی 

 ها و نیازهای اتحادیه با هدف پیگیری رفع  استمنظور انعکاس درخو های خبری به برگزاری نشست
 مشکالت صنفی اعضاء
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  اتحادیهدبیرخانه  های فعالیتآماری  گزارش

 1399و  1398 های در سال
 

 رسمی اتحادیه های جلسه

 1399 1398 ها تعداد کل جلسه

 50 64 های خارج از اتحادیه تعداد جلسه

 76 160 های دبیرخانه اتحادیه جلسه

 29 10 هایتخصصیهایکارگروهجلسه 

 21 75 هایتخصصیهایکمیسیونجلسه 

 20 15 مدیرههایهیئتجلسه 

 0 3 نشستخبری 

 7 57 هایمتفرقهجلسه 

 

 های تخصصی اتحادیه کمیسیونو جلسات گزارش آماری فعالیت 

 قیر پارافین روغن هاکمیسیون سال
شیمیایی و 

 گاز
 سواپ پتروشیمی

فنی و 

 نظارت
 جمع کل بازرگانان

1398 
جمع 

 جلسات
13 11 12 11 9 4 5 10 75 

1399 
جمع 

 جلسات
4 3 6 1 0 0 3 4 21 
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