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 مقدمه

 ی کسبالمللی و مرکز پایش فضاهای منتشره توسط مراجع بینکسب و کار کشور براساس گزارشفضای شاخص 

عوامل  ،مناسبوضعیت نانامناسب ارزیابی شده است. در این  ،ایران و کشاورزیمعادن  ،صنایع ،بازرگانی اتاقو کار 

 ،رگانییکی از کارهای بسیار مناسب اتاق باز ،رصد وضعیت کسب و کارثر هستند. برای ؤو متغیرهای بسیاری م

سعی  ،ودخهای زیرمجموعه خود است که با ارسال مکاتبات دریافت نظرات تشکل ،و کشاورزی ایرانمعادن  ،صنایع

از این فرصت  (اوپکس)گاز و پتروشیمی ایران  ،های نفتوردهآصادرکنندگان فراتحادیه وضعیت را پایش نماید.  کرده

زارش گصی ها را به پارلمان بخش خصونآ ،ءاعضااستفاده کرده و تالش کرده است با دریافت مسائل و مشکالت 

 ،یبخش خصوصروی کالت پیشاین تشکل این است که پس از دریافت این سیاهه از مسائل و مشانتظار نماید. 

 بت قرار گیرد.ید و این تشکل نیز در جریان این اقدامات مثآبعمل اهتمام الزم  ،ها توسط اتاق ایراننآبرای حل 

 

های تخصصیکمیسیون  

های نفت، گاز و پتروشیمی ایراناتحادیه صادرکنندگان  فرآورده  
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 اتحادیهموانع و مشکالت فعاالن اقتصادی  ترینعناوین مهماعالم 

 کمیسیون مشترک بازرگانان و کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بانکرینگترین مشکالت مهم

 بررسی مباحث مربوط به دریافت کارت بازرگانی و محل اقامت دارنده کارت مذکور -

 های نفتی به هنگام گمرکات اجراییسپاری بازرگانان فعال در حوزه صادرات فرآوردهمشکل ضمانت -

 الملل شرکت ملی نفت ایرانهای نفتی امور بیننقدی فرآوردهبرگشت پول ناشی از خرید  -

 قبیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگانتداوم مشکالت ارزی اعضاء اتحادیه از  -

 پتروشیمی ترین مشکالت کمیسیونمهم                                                     

 گذاری خوراک گازقیمت -

 )یوتیلیتی( های جانبیگذاری سرویسقیمت -

 مشکالت انتقال ارز به دلیل شرایط تحریمی -

 های موردنیاز(مشکالت حمل محصول )نرخ حمل و در دسترس نبودن کشتی -

 قطعی مقطعی خوراک گاز در فصول سرد سال -

 های مورد نیازمشکالت تأمین برخی اقالم یدکی، مواد شیمیایی و کاتالیست -

 چین(بازار ) ادراتمتمرکز بودن بازار ص -

 1401( قانون بودجه 6وضع عوارض و مالیات به مواد خام و نیمه خام بند )ص( تبصره ) -

 از قبیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگانتداوم مشکالت ارزی اعضاء اتحادیه  -
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 نیپاراف ونیسیمشکالت کم نتریمهم

-ساز توسط چهار پاالیشگاه روغنواحدهای پارافینمشکل تأمین خوراک اسالک وکس و عرضه نامنظم خوراک  -

 در بورس سازی

 بندی پارافینعدم تعیین الزام استاندارد برای نوع بسته -

قرار دادن پارافین در دو گروه جامد و جامد نرم در لیست کاالهای صادراتی توسط سازمان استاندارد و ایجاد  -

 معضل در صادرات پارافین جامد

 1401( قانون بودجه 6مالیات به مواد خام و نیمه خام بند )ص( تبصره )وضع عوارض و  -

 از قبیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگانتداوم مشکالت ارزی اعضاء اتحادیه  -

 ترین مشکالت کمیسیون هیدروکربن، صنایع شیمیایی و گازمهم

 فرمول آن تیو تثب یگاز عاناتیم یگذارنرخ -

   ( وتی)ترانز صادرات، واردات، عبور یندهای( فرآیدوم دستورالعمل اصالح و بهبود )سامانده هیابالغ اصالح -       

 دیتول یکه به چالش اصل یدر امور گمرک یها و مشتقات نفتو فرآورده یگاز عاناتیمعاوضه )سواپ( نفت خام، م

 شده است لیتبد یها و مشتقات نفتهصادرات فرآورد و 

 ازیاستاندارد و عدم انطباق آن با ن یسازمان مل یاعالم شده از سو یعموم یبه وجود آمده در کدها تیمحدود -

 یهدف صادرات یبازارها

 یجهان یبازارها ازیمناسب با ن داتیها، به عنوان مجوز تولیساز راستاندا در ریتأخ -

 یپارس جنوب یگاز عاناتیم یریو اخالل در بارگ ریخأت -

 یانتظام یروین یهادر پاسگاه یحمل و نقل داخل ریمشکالت به وجود آمده در مس -

 یصادرات یارزش افزوده کاالها بر اتیمال افتیدر در ریتأخ -

 برداریهای بهرهمسائل مربوط به اصالح پروانه -

 میمستق یهااتیقانون مال 141خام موضوع ماده  مهیخام و ن یکاالها دیجد ستیل بیتصو -
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 45مفاد دستورالعمل ماده  یدر اجرا یگمرکات اجرائ هیعدم وحدت رو -

 افتیدر نیاز ا شیتعهدنامه که پ یبه جا یصادرات یهابرابر ارزش فرآورده 5 یال 2 یهاضمانت نامه ینیگزیجا -

 شدیم

 ینفت یهافرآورده تیماه نییتاکنون( در کارگروه تع 95سنوات گذشته )از سال  یهاپرونده یادیتعداد ز یفیبالتکل -

که  یدر حال ،شگاهیآزمون آزما جیروز اظهار به عنوان پاسخ کارگروه به نتا فینادرست اعمال جرائم در تعر یمبنا -

 ردیقرار گ یاحتمال مئجرا یروز اظهار کاال در گمرک مبنا دیقاعدتاً با

 از دست دادن بازار صادرات افغانستان -

های های نفتی و بخش خصوصی در صادرات فرآوردهرقابت مخرب بین شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده -

 بازار کشورهای منطقه

 از قبیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگانتداوم مشکالت ارزی اعضاء اتحادیه  -

 ترین مشکالت کمیسیون روانکارهای خودرویی و صنعتیمهم

در  سازیچهار پاالیشگاه روغنعدم تأمین پایدار خوراک و عدم عرضه کافی خوراک واحدهای روانکار توسط  -

 بورس

 کننده و تولیدکنندهقیمت مصرف درج عدم تعیین تکلیف بحث -

 موتورعدم امکان صادرات بالک روغن -

 برخی کاالها به دلیل افزایش آنگذاری و اقتصادی نبودن تولید نگرانی از ورود سازمان حمایت به عرصه قیمت -

 از قبیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگانتداوم مشکالت ارزی اعضاء اتحادیه  -
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 ترین مشکالت کمیسیون قیرمهم

 1400  اسفندماه 25توقف تحویل وکیوم باتوم از  -

  1401 قانون بودجه سال( 6وضع عوارض و مالیات بر درآمد حاصل از صادرات قیر مندرج در بند )ص( تبصره ) -

 مشکالت الزام صادرکنندگان قیر به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما -

 مشکالت صادرات قیر به کشورهای ترکیه و گرجستان -

 عدم عرضه پریمیوم وکیوم باتوم پاالیشگاه اصفهان -

 و قیر عراقی VR محدود کردن و واردات ترانزیت -

 های کشورای وکیوم باتوم تولیدی پاالیشگاهبحث استاندارد ملی بر -

 هاعرضه وکیوم باتوم، شرایط پرداخت و فروش اعتباری پاالیشگاه نامناسب وضعیت -

 تهاتر کاالی دارای یک کد و نام تجاری و ماهیت یکسان -

 از قبیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگانتداوم مشکالت ارزی اعضاء اتحادیه  -

 یروغن یهافرآورده ونیسیمشکالت کم نیترمهم

 روند صادرات روغن سوخت تقطیری وضعیت نامناسب و ناپایدار در -

 ها و ... با سازمان ملی استانداردبر بودن آزمایشبرداری، هزینهبرداری، ادتیوها، تعداد دفعات نمونهنحوه نمونه -

 ها مشخص نیستآزمایشگاههای نامفهوم و گنگ که برای تولیدکننده و ها و رویهبحث تعرفه -

 های تکراری جهت تمدید پروانه استانداردای عمل کردن در آزمونسلیقه -

های استاندارد های روغنی در گمرکات و سازمانهای مربوط به صادرات فرآوردهنداشتن روند یکپارچه در بررسی -

 هااستان

 ارزی صادرکنندگاناز قبیل رفع تعهدات تداوم مشکالت ارزی اعضاء اتحادیه  -


