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 اتحادیه هایفعالیت ترینمهم

 و وظایف در راستای تحقق اهداف نفت، گاز و پتروشیمی ایران هایفرآوردهصادرکنندگان  اتحادیه هایفعالیت
. ساماندهی صادرات کلیه امور مربوط به اندشدهو عملیاتی  ریزیبرنامه آنبه شرح مندرج در اساسنامه  شدهتعیین

قیمت و ت پیرامون تولید، عرضه، تقاضا، ااطالع آوریجمعنزیت، سواپ و بنکرینگ، تولید، صادرات، واردات، ترا
برای ارتقای سطح دانش اعضاء، بازاریابی مستمر برای کاال و خدمات  آنهابازارهای مصرف و در دسترس قرار دادن 

گسترش  منظوربهجدید برای افزایش سهم در بازارهای مختلف  هایرهیافتاز  گیریبهرهاعضاء و  عرضهقابل
تالش در راستای رفع و  آنها کارکنان، فراهم نمودن خدمات و تسهیالت رفاهی برای اعضاء و آنها هایفعالیت

تولیدی و صادراتی  هایفعالیتو ارائه نظرهای کارشناسی و تخصصی در امور مربوط به  آنهامشکالت صنفی 
 آنهاتمام تالش و کوشش خود را به تاکنون  تأسیساز بدو اقداماتی است که اتحادیه  ازجملهعضو  هایشرکت

 معطوف نموده است.

فعال در حوزه تولید و صادرات  عضو 340 داشتن با دهین سال تأسیساکنون در آستانه شانزهم اتحادیه این
 همکاری، با است، توانسته کشور در خصوصی صنفی صادراتی بخش تشکل ترینعنوان بزرگهای نفتی بهفرآورده

 ها و جایگاه اجتماعیپیشرفت تردید بدون .گردد نائل گیریچشم هایموفقیت به اعضاء اندیشیهم و مساعدت
 این مجموعه پیوسته که است های صنفیزمینه کلیه در اعضاء فعال مشارکت و سازنده هایتالش مرهون اتحادیه

 که را بخشی درون همبستگی و تعاون اصل خویش دریغهای بیمساعدت با درواقع و اندداده قرار موردحمایت را
 .اندرسانده ظهور منصه به و بخشیده تبلور ،است تشکلی هر بقای الزمه

های گذشته و به پشتوانه های سالمدیره دوره هشتم اتحادیه با اتکا به سوابق ارزنده و تالشاینک هیئت
صادرات و ارائه  تولید، امور مربوط اعضاء و همکاران گرامی تمرکز و انرژی خود را بر ساماندهیهای حمایت

هایش را تواند، خواستهخدمات 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.

 

 دومدر سال  هشتمدوره  مدیرههیئتقدامات شاخص ا  -1

  از  مبنی بر استفادهصنعت، معدن و تجارت  هایسازمانوزارت صنعت، معدن و تجارت به روسای ابالغ
و  جدید استفاده هایپروانهو همچنین صدور  برداریبهره هایپروانهکارشناسی اتحادیه در پایش  هایظرفیت

 فعال در حوزه کاری اتحادیه هایشرکتتداوم همکاری با آن سازمان در جهت ساماندهی امور مربوط به تولید 
  مالیاتی موضوع ماده  3بند  هایهیئت برای حضور درنمایندگان اتحادیه برای جدید اخذ احکام رسمی تمدید و

 استان تهران و البرز مستقیم هایمالیاتقانون  244
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 کشورها سایر با ایران مشترک هایکمیتهو  هااتاقاتاق ایران برای عضویت اتحادیه در  اخذ موافقت 

  نفت، گاز و پتروشیمی ایران در جهت اجرای طرح ملی ساماندهی  هایفرآوردههمکاری با انجمن بازیافت
 کارکرده هایروغن آوریجمع

  گمرکی کاالهای صادراتی با همکاری با اداره بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری  هایارزشبازنگری
 اسالمی ایران

 دستی نفت، گاز و پتروشیمی ایران و عقد قرارداد المللی صنایع پاییندریافت مجوز برگزاری اولین نمایشگاه بین
 و گسترش سازمان ایران، جارتت و توسعه سازمانهای متعامل ازجمله با مجری و دریافت حمایت از سازمان

 ایران نفت ملی شرکت تهران، بازرگانی اتاق ایران، بازرگانی اتاق ،(ایدرو) ایران صنایع نوسازی

  دوره مسابقات فوتسال دومینبرگزاری 

 یمیپتروشتخصصی  کمیسیون یلتشک 

 بازرگانانتخصصی  کمیسیون یلتشک 

  با هدف دیدار و همفکری در جهت رفع مسائل و مشکالت اعضاء اتحادیه همایش ساالنهسیزدهمین برگزاری 
 نفت، گاز و پتروشیمی هایفرآوردهطرح موضوعات مرتبط با صادرات  و

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

 های اقتصادی ثیرگذاری بر سیاستتأ ها و ادارات دولتی در راستایبرای ارتباط سازی مؤثر با سازمان تالش
، و تهرانی بازرگانی ایران هااتاقهای نفت، گاز و پتروشیمی ازجمله ، رونق تولید و صادرات فرآوردهکشور

نفت، صمت، امور اقتصادی و دارای، گمرک جمهوری  هایوزارتخانهستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
کشور  وبودجهبرنامهه تجارت ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان اسالمی، بانک مرکزی، سازمان توسع

 :ازجملهو مرکز ملی رقابت 

o صادرات در ارز کردن نرخیتک سیاست تأثیر خصوص در اتحادیه بیانیه 

o  و رفع  های ارزیاثرگذاری بر بخشنامهتعامل با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور در جهت
 مشکالت صادراتی اعضاء

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

o ایران در بورس فعالیت دهه یک شناسیطرح آسیب و انتشار ارائه 

o توسط  گذشته سال هفت در بندیرتبه طرح پیشرفت و اجرا عدم چرایی شناسییبطرح آس و انتشار ارائه
 اتاق بازرگانی
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o  صادرکنندگان از 1397 سال دوم ماههشش در دالر میلیارد یک جذب امکان طرح برقراری و انتشارارائه 
 نفتی هایفراورده

o نفتی هایفرآورده انواع صادرات افزایش ارهایکسازو طرح ارائه و انتشار 

 پتروشیمی و مشخص  و کشور در حوزه نفت، گازتهیه و تنظیم آمار صادرات منظور تشکیل دپارتمان آمار به
 صادراتی اتحادیهتولیدی و کردن سهم 

o  واحدهای تولیدی کشور فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمیظرفیت 

o  1396-1392از سال تنظیم و بررسی آمارهای صادراتی کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی 

o  1396تنظیم و بررسی آمارهای صادراتی کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی سال 

o  1397تنظیم و بررسی آمارهای صادراتی کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی پنج ماه سال 

o  1397تنظیم و بررسی آمارهای صادراتی کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی هشت ماه سال 

  ،اجرایی اتحادیه هایرویهو  هادستورالعمل، هانامهآیینتدوین و تصویب نگارش 

o تخصصی هایکمیسیوناجرایی نحوه برگزاری  نامهآیین 

o اجرایی عضویت در اتحادیه نامهآیین 

o اجرایی کمیسیون فنی، نظارت و پایش نامهآیین 

o تخصصی هاینمایشگاه برگزاری اجرایی نامهآیین 

o پتروشیمی و گاز نفت، هایفرآورده صادرکنندگان کارکنان اتحادیه عملکرد ارزیابی نحوه دستورالعمل 
 ایران

o و گاز نفت، هایفرآورده صادرکنندگان مدیره اتحادیههیئت جلسات اداره و برگزاری نحوه نامهآئین 
 ایران پتروشیمی

o در حال ) رانیا پتروشیمی و گاز نفت، هایفرآورده صادرکنندگان اتحادیه اجرایی کمیته داوری نامهآیین
 نگارش(

o در حال نگارش() هیاتحاد فعال اعضاء انتخاب و ارزیابی نامهآیین 

o در حال نگارش() یبازرگانتولیدی و  واحدهای بر نظارت و بازرسی نامهشیوه 
 اداری کردن واحد طبقه همکف و نصب تابلوی اتحادیه 

 

 



 

7 

 

 های در حال اجرابرنامه

 اتحادیهبرای تدوین استراتژی  منظوربه کارشناسی یتهکم یلتشک 

 اتحادیه اجرایی هاینامهآئین اصالح و تدوین تشکیل کارگروه 

 ماهنامه صورتبهیه اتحاد یتخصص انتشار نشریه 
 قیمت کاالها و پیگیری هاجلسهاپلیکیشن اختصاصی اعضا )ایجاد فضاهای مناسب برای درج تقویم  اندازیراه ،

 مکاتبات(

 جدید اتحادیه سایتوباتوماسیون اداری و  و توسعه روزرسانیبه 

  الکترونیک هایپرداختالکترونیک متقاضیان عضویت و  نامثبتایجاد فرایند 

 اتحادیه تشکیل کمیته داوری 
 

 یگیریدر حال پ یموضوعات صنف

  افزودهارزش)پیگیری مالیات عملکرد و  افزودهارزشمستقیم و  هایمالیاتپیگیری موضوعات صنفی در حوزه 
 (روغن کارکرده

  به هنگام عرضه خوراک واحدهای  ایجادشده هایرقابتو مشکالت ناشی از  نحوه عرضه خوراکپیگیری
 تولیدی در بورس

  و همکاری با انجمن  دوم یهتصف یآوری روغن کارکرده و مشکل خوراک واحدهاسامانه جمعاجرای پیگیری
 صنایع بازیافت نفت، گاز و پتروشیمی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 از شمول دستورالعمل ستاد وکس اسلکخروج فوتس اویل و  پیگیری 

 های بازرگانیتفاهم با اتاق بازرگانی تهران جهت تمدید و صدور کارت 
 ف بدوی و عالی بیمههای حل اختالحضور نمایندگان اتحادیه در هیئت 
 1398در سال  پتروشیمی و گاز نفت، دستیپایین اولین نمایشگاه صنایع اخذ مجوز برگزاری 

 
 

 دولتی هایسازماناتحادیه با  همکاری -2

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

در  آنبرای مستمر  صورتبههمواره در مجموعه اهداف خود تعریف و  نفت، گاز و پتروشیمی هایفرآورده
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متعامل با اعضاء  هایارگاناین اساس  ، برنمایدمی گذاریهای این مجموعه هدفگذاریسیاستو  هاریزیبرنامه
به فراخور تخصص و سوابق اجرایی برای ارتباط با این  مدیرههیئتکرده و هر یک از اعضاء  بندیتقسیماتحادیه را 

 منظوربه هاارگانو  هاسازماناین  هایجلسهاست، نمایندگان اتحادیه در  ذکرقابل. اندنمودهاعالم آمادگی  هاارگان
متنوع و مرتبط با تولید  هایحوزهو رفع مشکالت صنفی اعضاء و ارائه نظرهای کارشناسی و تخصصی در  پیگیری

 .نمایندمیمرتب شرکت  طوربهنفت، گاز و پتروشیمی  هایفرآوردهادرات و ص

  با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارزهمکاری 

o  با نظارت  1394سال از صادرات این محصول  اجرایی اصالحی رویه اساس برصادرات روغن سوخت تقطیری
ابالغی  بر اساس رویه و تاکنون نیز ادامه دارد. شودمیمتعامل و این اتحادیه اجرا  هایسازمانستاد و 

است. در  افتهیشیافزا %6/9به  %7اصالحی صادرات روغن سوخت تقطیری میزان صادرات این محصول از 

در سال  .شده است ترفعالو  ترپررنگاتحادیه در فرایند صادرات این محصول  کارشناسی رویه اصالحی نقش

اسناد و مدارک  بررسی منظوربه "ایکارخانه"اعم از جلسه بازدید  130 حدود گذشته نمایندگان اتحادیه در
ذیربط به جهت پلمپ مخازن و تهیه  هایسازمانبا حضور نمایندگان  "استانی"واحدهای متقاضی و 

صادرات این محصول همچنان بر . اندداشتهحضور ی مرتبط با رویه صادراتی این محصول هاجلسهصورت
 اساس رویه فوق در حال اجراست.

o در تولید محصوالت صادراتی  کاررفتهبهمواد اولیه  منشأبه ابالغ ستاد مبنی بر لزوم اخذ کلیه اسناد  با توجه
)ثامن(  نفتی معامالت الکترونیکی صرفاً از طریق سامانه ثبت 15/02/96ت مایع نفت و گاز از تاریخ مشتقا

توجیهی با موضوع سامانه ثامن در  آموزشی و متعدد یهاجلسهاتحادیه با هماهنگی ستاد نسبت به برگزاری 
 .ه استمحل دبیرخانه اتحادیه اقدام نمود

o  نفت( سواپ) معاوضه و( ترانزیت) عبور واردات، صادرات، فرآیندهای اصالح دستورالعملبازبینی با توجه به 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ابالغی از سوی  گمرکی امور در نفتی مشتقات و هافرآورده و گازی میعانات خام،

اقدام نموده و نهایتاً پس از ارائه اصالحات پیشنهادی ، اتحادیه نسبت به بررسی مواد دستورالعمل و کاال و ارز
بررسی  منظوربه تجدیدنظربرگزاری جلسات کارشناسی متعدد کارگروه فنی تعیین ماهیت با تشکیل کارگروه 

 موافقت نمود. ماهیت تعیین فنی کارگروه اعالمی نتایج به اعتراض

به شرح زیر  کاال و ارزستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موضوعات پیگیری شده از سوی اتحادیه با  ترینمهم
 است:

 اییارانه مواد فهرست از کوره نفت و سفید نفت خروج 
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 ستاد دستورالعمل شمول از وکس اسلک و اویل فوتس خروج درخواست 

 نفتی مشتقات صادراتی هایپرونده بررسی جهت مستقل کارگروه تشکیل درخواست 

  اجرایی و ابالغی از سوی ستاد هایرویهموضوعات مرتبط با اجرای 

  دوم یهتصف یآوری روغن کارکرده و مشکل خوراک واحدهاسامانه جمعپیگیری اجرای 

 

  با وزارت نفتهمکاری 
 هایشرکتمشترک با معاونین و مدیران وزارت نفت و همچنین مدیران عامل  هایجلسهاتحادیه ضمن برگزاری 

نفت، گاز و پتروشیمی را مطرح و مورد پیگیری های فرآوردهتابعه مسائل و مشکالت مربوط به تولید و صادرات 
ی هادرخواست هاجلسهبرگزار و طی این  وزارت نفتمشترک اتحادیه معاونین  متعدد و هایجلسه قرار داده است.

مورد پیگیری  نفتی هایفرآورده یگذارمتیقنحوه خوراک واحدهای تولیدی و  تأمین مشکالت ازجملهاعضاء 
 .اندقرارگرفته

 تابعه به شرح زیر است: هایشرکتموضوعات پیگیری شده از سوی اتحادیه با وزارت نفت و  ترینمهم

 اییارانه مواد فهرست از کوره نفت و سفید نفت خروج 

 بورس در رقابت سقف برقرار و تولیدی واحدهای خوراک نرخ شدن آزاد از حمایت درخواست 

  نامنظم هایعرضهپیگیری VB اصفهان پاالیشگاه 

 ارز تسعیر نرخ اعمال از ناشی قیمت افزایش و قیر مشکالت پیگیری 

 باتوم از نفت کوره وکیوم میزان تولید افزایش خصوص در اتحادیه نظر اعالم 

 همجوار واحدهای عنوانبه بورس در اختصاصی هایعرضه 

  تولیدی واحدهای خوراک نرخ شدن آزادپیگیری 

  هاپاالیشگاه مالی سال پایان تا باتوم وکیوم برداشت امکان درخواستپیگیری 

 نفتی یهافرآورده انواع صادرات افزایش سازوکارهای پیگیری موضوع 
 

 همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در متعدد کارگروه تنظیم بازار  هایجلسهبا توجه به اولویت پیگیری مباحث صنفی اعضاء، نمایندگان اتحادیه در 
و  شرکت نمودهخوراک واحدهای تولیدی در بورس  گذاریقیمتمباحت مربوط به نحوه عرضه و  خصوص
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و بررسی قرار  موردبحثمرکز ملی رقابت  ازجملهموضوعات را در حضور نمایندگان دوایر دولتی و نهادهای مستقل 
به ایشان  گیریتصمیمجهت  مستند و به همراه آمار و اطالعات الزم صورتبه تخصصی خود را هایدیدگاهداده و 

 .انددادهارائه 

 به شرح زیر است: تجارت و معدن صنعت، وزارتموضوعات پیگیری شده از سوی اتحادیه با  ترینمهم

 تولیدی واحدهای خوراک مشکالت رفع هدف با بازار تنظیم کارگروه جلسات تشکیل درخواست 

 کشور ارزی هایسیاست 

 بازار تنظیم کارگروه تخصصی کمیته در ثابت یسکر اختصاصی درخواست 

  همجوار واحدهای عنوانبه بورس در اختصاصی هایعرضهعدم 

  برای واحدهای قیرسازی برداریبهرهجدید  هایپروانهعدم صدور 

 پتروشیمی و گاز نفت، دستیپایین صنایع المللیبین نمایشگاه اولین برگزاری 

 پریمیوم قراردادهای 

 جدید برداریبهره هایپروانهر مورد صدور د گیریتصمیمنمایندگان اتحادیه درجلسات کارشناسی و حضور 

 نفتی یهافرآورده انواع صادرات افزایش سازوکارهای پیگیری موضوع 

 

  با گمرک جمهوری اسالمی ایرانهمکاری 

با گمرک جمهوری اسالمی ایران نسبت به طرح مسائل گمرکی و رفع مشکالت  مستمر هایجلسهضمن برگزاری 
 .آیدمیاعضاء اقدام به عمل 

 به شرح زیر است:گمرک جمهوری اسالمی ایران موضوعات پیگیری شده از سوی اتحادیه با  ترینمهم

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

  اسلک وکس، پارافینی،  هایفرآورده ازجمله) نفتی هایفرآوردهصادراتی  هایارزشتالش برای اصالح
 نرمال و سنگین بنزن الکیالت خطی، بنزن ، قیر، گوگرد، الکیلتصفیه اول و دوم روغنی هایفرآورده
 قیر و قیرمعدنی پتروشیمی، انواع ضایعات از شدهاستحصال گلیکول اکستراکت، انواع فورفورال پارافین،

 ضمن همکاری نزدیک با اداره بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران دمیده
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  با سازمان ملی استاندارد ایرانهمکاری 

تدوین استاندارد  زمینه پیگیری مشکالت تولیدی و صادراتی اعضاء ویران در اهمکاری با سازمان ملی استاندارد 
 .گیردمیانجام  مستمر صورتبه مربوطههای جلسهنفتی ضمن اعزام کارشناس به های فرآورده

 به شرح زیر است:گمرک جمهوری اسالمی ایران موضوعات پیگیری شده از سوی اتحادیه با  ترینمهم 

 صادراتی هایمحموله بردارینمونه از ناشی مشکالت 

 اتحادیه اعضاء آشنایی جهت بردارینمونه تخصصی دوره برگزاری درخواست 

 دارند تخلف پرونده 1396 سال در که اتحادیه اعضاء عملکرد گزارش اعالم درخواست 

 بنزینی و دیزلی هایروغن استاندارد شدن یکسان توجیهی کالس برگزاری درخواست 

 ایران قیر کیفیت ارتقای و قیر اجباری استاندارد الزامات رعایت 

 ایران قیر کیفیت ارتقای 

 پاالیشگاهی قیرهای انواع همه برای اجباری استاندارد اعمال درخواست 

 محصوالت کیفیت کنترل اعمال درخواست VR، VB کشور به وارداتی قیر هایفرآورده انواع و 
 

 

  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانبا اتاق همکاری 

o  عضو اتاق بازرگانی ایران در سال  هایتشکلسنجی  ظرفیتبا توجه به حضور اتحادیه در طرح ارزیابی و
مجموع امتیازی که اتحادیه در پنج محور حکمرانی، عضویت، خدمات،  شدهاعالم، بر اساس نظر 1396

است. بر  100از  75.11و تنظیم گری به همراه امتیاز تعامل با اتاق کسب نموده  هاسیاستبر  تأثیرگذاری
و برخوردار از فرایندهای  ایحرفهدارای دبیرخانه  هایتشکلدر دسته اتحادیه  آمدهدستبهاساس امتیاز 

مربوط به  هایشاخص، اتحادیه در دهدمینتایج نشان  بندیجمع .شودمیشناخته  شدهتعریفسازمانی 
روابط  هایمهارتفیزیکی،  هایزیرساختدبیر،  هایشایستگیمجامع، ساختار سازمانی،  موقعبهبرگزاری 

 شدهارائهبه دست آورده است. ضمن اینکه خدمات  توجهیقابلامتیازات مالی  هایسیستمضعیت عمومی و و
و  هانمایشگاهو  هاهمایشدر حوزه خدمات مشاوره، برگزاری رویدادهای تخصصی مانند  ویژهبهبه اعضاء 

در  .آیدمینقاط قوت اتحادیه در شرایط فعلی به شمار  ترینمهم ازجملهاعضاء  هایظرفیتهمچنین معرفی 
اطالعاتی تخصصی و توسعه  هایبانکارتقای کمی و کیفی  بایدمیاست، اتحادیه  شدهعنوانگزارش مذکور 

بهبود عملکرد خود قرار  هایبرنامهرا در اولویت  به همراه خدمات زیرساختی() پژوهشیخدمات آموزشی و 
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، اتحادیه تالش کرده است تا با تقویت و گسترش سطح شدهانجامول ارزشیابی پس از مرحله ا دهد.
الزم را طی  هایگزارشخود بتواند سطح امتیاز و رتبه خود را تغییر داده و در این مسیر همواره  هایفعالیت

این شده است که کارشناسی به اتاق بازرگانی ایران ارائه نموده و خواستار  هایطرحجلسات جداگانه و با ارائه 
 مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد.

o  شودمیساالنه برگزار  طوربهمجامع اتحادیه با حضور نماینده اتاق بازرگانی ایران. 

o های تخصصی و سایر های هیئت نمایندگان و همچنین کمیسیونطور مرتب در جلسهاتحادیه به نماینده
 د.یابحضور می گردد،کور برگزار میهایی که در اتاق مذجلسه

o  مختلف  هایزمینهمشورتی و کارشناسی اتحادیه در  ازنظرهایاتاق بازرگانی ایران به فراخور موضوعات
 .نمایدمی گیریبهرهمرتبط به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی 

 ایران به شرح زیر است:بازرگانی  اتاقموضوعات پیگیری شده از سوی اتحادیه با  ترینمهم

  اقتصادی هایتشکل ملی فهرست کتاب انتشار جهت اتحادیه مشخصاتاعالم 

  گذشته سال هفت در بندیرتبه طرح پیشرفت و اجرا عدم چرایی شناسیآسیبطرح 

 خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای جلسات در اتحادیه نماینده حضور جهت هماهنگی درخواست 

 پتروشیمی و گاز نفت، دستیپایین صنایع المللیبین نمایشگاه اولین 

  قیر تولیدکنندگان انجمن تشکیل خصوص در اتحادیه نظراعالم 
 

 همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

o  هایحمایتامکان استفاده از  تهران یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگانبعمل آمده با  هایرایزنیبا 
 فراهم آمده است.ی آن اتاق برای اتحادیه ونمادی و مع

o  با هدف طرح تخصصی اتاق بازرگانی تهران  هایکمیسیونحضور مستمر نماینده متعامل اتحادیه در جلسات
 ی اعضاء اتحادیهو پیگیری موضوعات صنف

o  ،با توجه به جلسه مشترکی که با مدیریت آموزش اتاق بازرگانی تهران در محل دبیرخانه اتحادیه برگزار شد
 تخصصی آن اتاق فراهم آمده است. هایدورهضور اعضاء اتحادیه و کارکنان ایشان در امکان معرفی و ح

 است.و به امضاء رسیده همکاری اتحادیه و مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران تنظیم  نامهتفاهم
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شرح تهران به  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاقموضوعات پیگیری شده از سوی اتحادیه با  ترینمهم
 زیر است:

 تهران استان گمرکات مشکالت ارائه 

 صادرکنندگان ارزی مسائل محوریت با مشترک جلسه برگزاری 

 مستقیم هایمالیات قانون 244 ماده 3 بند موضوع اتحادیه نمایندگان احکام 

 به  مربوط هایپرونده بررسی در خصوص جلسات در اتحادیه کارشناسان و نمایندگان حضور درخواست
 اجتماعی تأمینبیمه 

 خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای جلسات در اتحادیه نماینده حضور جهت هماهنگی درخواست 

 پتروشیمی و گاز نفت، دستیپایین صنایع المللیبین نمایشگاه اولین 

 از تهران استان اقتصادی فعاالن بازرگانی هایکارت تمدید امکان در خصوص الزم مساعدت درخواست 
 اتحادیه طریق

 

  با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیهمکاری 

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

 

 مرتبط با ارتقای جایگاه اتحادیه هایفعالیتسایر  -3

o مرتبط با زمینه فعالیت اتحادیه  هایارگانو  هاسازمانمالقات با مدیران ارشد  هایجلسهو تداوم  ریزیبرنامه
 مستمر( صورتبه) عضو هایشرکتو 

o  درج اخبار و اطالعات تخصصی مربوط به حوزه نفت، گاز و  منظوربهاتحادیه  سایتوب روزرسانیبهارتقا و
 مستمر( صورتبه)پتروشیمی 

o  اعضا  موردنظردر خصوص موضوعات  نظرتبادلبحث و  منظوربهتخصصی در اتحادیه  هایکارگروهتشکیل
، اتحادیه اجرایی هاینامهآئین اصالح و تدوین کارگروه : کارگروه برگزاری همایش ساالنه اتحادیه،ازجمله

ت تقطیری، کارگروه کارگروه ساماندهی صادرات روغن سوخ فعاالن اقتصادی، بندیرتبهکارگروه 
تخصصی در خصوص پیگیری مسائل ارزی صادرکنندگان،  هایکارگروهنفتی،  هایفرآورده گذاریقیمت
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 د قیر ایران،تخصصی جهت پیگیری موضوعات تولید و صادرات قیر با هدف حفظ برن هایکارگروهبرگزار 
بررسی مشکالت تولیدی و صادراتی اعضا و ارتقای  منظوربهی کارگروهی صنفی و آموزشی هاجلسهبرگزاری 

 سطح دانش اعضا

o  هایکمیسیونصورت ماهانه شامل: انعکاس رویدادها و اخبار نشریه تخصصی دنیای انرژی به مستمرانتشار 
، مقاالت هاپیاماتحادیه،  تأثیرگذارمدیران  هایدیدگاهتخصصی اتحادیه، اعالم مواضع رسمی تشکل و 

 نهادهایو  هاسازمانعضو، مصاحبه با روسا و کارشناسان  هایشرکت نظرانصاحبتخصصی و کارشناسی 
 حوزه نفت و انرژی به زبان انگلیسی هایتحلیلمرتبط با اتحادیه و انتشار مطالب روز و 

o جهت ارتباط سازی و ایجاد  انرژی حوزه معتبر مؤسسات و بازرگانی نانرایز ،هاسفارتخانه تقویت روابط با
 و اعضاء اتحادیه المللیبینروابط کاری میان بخش 

o اسالمی شورای مجلس تخصصی هایکمیسیون اعضای و نمایندگان با منظم جلسات پیگیری و برگزاری 

o  (1397 ماهدینفت، گاز و پتروشیمی ایران ) هایفرآوردههمایش ساالنه صادرکنندگان  چهاردهمینبرگزاری 

o گیری اعضا از خدمات منظور فراهم آوردن امکان بهرهعقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان با شرکت بیمه رازی به
 (1398 ماهاردیبهشتای )و تسهیالت بیمه

o  (1397)تیرماه  ایران صادرات توسعه بانک و اتحادیه مابینفی همکاری شدهءامضا نامهتفاهمعقد 

o  (1397)مردادماه  ایران آسفالت و قیر نمایشگاه و همایش دهمینحضور در 

o  (1397مردادماه ) برلین در ایرانی محصوالت شو کاتالوگ نمایشگاهحضور در 

o  اتحادیه همکاری با ایران نیروی و نفت نمایشگاه و راهبردی کنگره چهارمینحضور در حمایت معنوی و 
 (1397مهرماه )

o  (1397آبان ماه ) ارزش با قیر همایش دوره دومینحمایت معنوی و حضور در 

o  ایران دریانوردی و دریایی صنایع المللیبین نمایشگاه بیستمینحضور در (IRANIMEX 2018 ) آذرماه(
1397) 

o  (1397 ماهبهمن) کیش انرژی نمایشگاهحضور در پانزدهمین 

o  (1397ماه اتحادیه )اسفنداعضاء  بندیرتبهمنظوربههمکاری با سازمان مدیریت صنعتی  نامهتفاهمعقد 

o  (1398 ماهفروردین) عمان نفت دستیپایین صنعت نمایشگاهحضور در 

o  (1398ماه المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران )اردیبهشتنمایشگاه بین چهارمینحضور در بیست و 
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o  ماه )اردیبهشت پیمانکاری مهندسی و فنی خدمات ملی همایش و نمایشگاه اولینحمایت معنوی و حضور در
1398) 

 

 مدیرههیئت هایدر جلسه شدهانجام مذاکرات ترینمهم -4

 

 شرح تاریخ برگزاری ردیف

 بازار تنظیم کارگروه محترم دبیر با جلسه گزارش 02/05/97  .1

 اندیشی در خصوص مسائل ارزیجلسه هم گزارش 02/05/97  .2

 های نفتی ایرانگزارش مجمع عمومی صندوق توسعه صادرات فرآورده 02/05/97  .3

 اتحادیه اپلیکیشن 02/05/97  .4

 مسائل مربوط به مجمع عمومی عادی ساالنه 02/05/97  .5

 های متعاملارزیابی عملکرد نمایندگان اتحادیه در سازمان 02/05/97  .6

 اتحادیهبندی صادراتی اعضاء تعیین گروه 02/05/97  .7

 مدیرههای هیئتهای تخصصی برای حضور در جلسهرئیسه کمیسیوندعوت از هیئت 02/05/97  .8

 آگهی تغییر مکان اتحادیه 02/05/97  .9

 های اعضاء اتحادیههای آماری تولید و صادرات در پایش فعالیتاستفاده از تحلیل 02/05/97  .10

 ایران استاندارد ملی سازمان کیفیت بر نظارت معاون با جلسه گزارش 16/05/97  .11

12.  16/05/97 
 یرطوبت یهاقیدر عا ریاخذ اسناد منشأ ق یجلسه گمرک در خصوص چگونگ گزارش

 های اتحادیهگزارش برگزاری انتخابات کمیسیون

 متعامل یهادر سازمان هیاتحاد ندگانینما نییتع 16/05/97  .13

 روغنی هایفرآورده و وگاز شیمیایی هایکمیسیون نمایندگان اندیشیهم جلسه برگزاری 16/05/97  .14

 گزارش جلسه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران 06/06/97  .15

 یدیتول یهای خوراک واحدهاقیمت شیافزا ارز و مسائل مربوط به 06/06/97  .16

 بررسی آمار تعهدات ارزی سازمان توسعه تجارت ایران 06/06/97  .17

 رانیوابسته ا عیو صنا یصادرات انرژ ونیفدراس سهیرئئتیمشترک با ه نشست 06/06/97  .18

 دیاعضاء جد هیفرمول محاسبه ورود نییتع 06/06/97  .19

20.  06/06/97 
تعیین نماینده اتحادیه در اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و 

 عراق
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21.  06/06/97 
 یسخنگو قیها از طرجهت انعکاس در رسانه هیموضوعات اتحاد یبرا تیاولو نییتع

 هیاتحاد

22.  19/06/97 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز  یستاد مرکزاندیشی با موضوعات مربوط به جلسه هم

 دستیهای پایینمنظور بررسی مشکالت مربوط به تولید و صادرات محصوالت شرکتبه

 های ارزی دولتمسائل مربوط به بخشنامه 19/06/97  .23

 سیزدهمین همایش ساالنه اتحادیه 03/07/97  .24

 های بازرگانان و قیرهای کمیسیونگزارش جلسه 17/07/97  .25

 برگزاری دومین دوره مسابقات فوتسال اتحادیه 17/07/97  .26

 1397ماه ابتدای سال  5آمارهای عملکرد صادراتی اعضاء اتحادیه در  17/07/97  .27

 کمیسیون بازرگانانرئیسه نشست مشترک با هیئت 17/07/97  .28

 خاورمیانه در اتحادیه کیا انرژی و کاال بررسی درخواست عضویت شرکت بازرگانی 17/07/97  .29

 پیگیری معوقات حق عضویت اتحادیه 17/07/97  .30

 توسعه فضای اداری اتحادیه و طرح نامه اتاق بازرگانی تهران 01/08/97  .31

 گزارش مجمع کنسرسیوم پتروموند کارن 01/08/97  .32

33.  01/08/97 
گزارش جلسه محرمانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص کاهش 

 کدهای استانداردسازی

 گزارش مجمع فدراسیون صادرات انرژی و خدمات وابسته آن 01/08/97  .34

35.  01/08/97 
المللی ونقل بینهای حملمدیره انجمن صنفی شرکتبا دبیرکل و هیئت نشست مشترک

 ایران

 گزارش جلسه ستاد در خصوص کاهش کدهای استانداردسازی شده 22/08/97  .36

 برداریتولید واحدهای تولیدی بر اساس پروانه بهره هایظرفیتآمارهای  22/08/97  .37

 های اقتصادی بر اساس طرح اتاق بازرگانی ایرانبندی بنگاهرتبه 22/08/97  .38

 جی نفت پاالیش شرکت مدیرعامل با مشترک جلسه گزارش 06/09/97  .39

 مدیره فدراسیون صادرات انرژی و خدمات وابسته ایرانگزارش جلسه هیئت 06/09/97  .40

 بندی اتاق بازرگانی ایرانگزارش جلسه با مرکز رتبه 06/09/97  .41

 گزارش جلسه با شورای راهبردی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 06/09/97  .42

 کمیسیون قیررئیسه نشست مشترک با هیئت 06/09/97  .43

 گزارش پیشرفت امور مربوط به برگزاری سیزدهمین همایش ساالنه اتحادیه 06/09/97  .44
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 های اتاق ایرانگزارش جلسه با معاون تشکل 06/09/97  .45

 های صادراتی در مورد مسائل ارزیگزارش جلسه مشترک با برخی از تشکل 06/09/97  .46

 اقتصادی روابط خارجههای گزارش جلسه شورای همکاری 06/09/97  .47

 خصوصی وگوی بخش دولتی وگزارش شورای گفت 06/09/97  .48

 خصوصی و دولتی بخش گفتگوی شورای جلسه گزارش 04/10/97  .49

 گزارش جلسه با مدیرعامل صندوق توسعه ملی 04/10/97  .50

 اتحادیه اعضاء صادرات ماهههشت عملکرد آمار گزارش 02/11/97  .51

 ایران نفتی هایفرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت با جلسه گزارش 02/11/97  .52

 تهران بازرگانی اتاق کل دبیر با جلسه گزارش 02/11/97  .53

 گزارش جلسه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 02/11/97  .54

 های اقتصادیبندی بنگاهرتبه 02/11/97  .55

 انتخابات اتاق بازرگانی ایران 02/11/97  .56

 های تخصصیهای غیر عضو در جلسات کمیسیونشرکتحضور نفرات و  02/11/97  .57

 گزارش جلسه اتاق بازرگانی ایران در خصوص تأسیس انجمن تولیدکنندگان قیر ایران 16/11/97  .58

59.  16/11/97 
ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز گزارش جلسه کمیسیون برنامه

 استان مرکزی

 انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پاالیشیگزارش جلسه با  16/11/97  .60

 های نفتی ایرانگزارش وضعیت صندوق توسعه صادرات فرآورده 16/11/97  .61

 المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تهرانبرگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین 16/11/97  .62

 تعیین تکلیف مطالبات اتحادیه از اعضاء 16/11/97  .63

64.  30/11/97 
 هاینمایشگاه از معنوی هایحمایت در اتحادیه اقدام نحوه خصوص در گیریصمیمت

 تخصصی

 مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ستاداصالحات پیشنهادی دستورالعمل  30/11/97  .65

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز یستاد مرکز 45گزارش جلسه اصالح دستورالعمل ماده  14/12/97  .66

 با توجه به عطف به ماسبق نمودن محاسبه نرخ وکیوم انیفالحت یجلسه با آقا گزارش 14/12/97  .67

68.  14/12/97 
 یبنددر خصوص رتبه یصنعت تیرینامه سازمان مدتفاهم رامونیپ یبحث و بررس

 یاقتصاد یهابنگاه

 پتروشیمی و گاز نفت، دستیپایین صنایع المللیبین نمایشگاه اولین برگزاری 03/02/98  .69
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 1398در سال  هیاتحاد انهیسال یمربوط به مجمع عاد مباحث 03/02/98  .70

 1397 سال در مدیرههیئت مصوبات اجرای بررسی 03/02/98  .71

 دبیرکل توسط 29/12/97 به منتهی اتحادیه مالی وضعیت گزارش 10/02/98  .72

 اتحادیه ساالنه عمومی مجمع به ارائه جهت 1398 سال بودجه بینیپیش بررسی 10/02/98  .73

 اتحادیه ساالنه عضویت حق افزایش پیشنهادی درصد مورد در بررسی و بحث 10/02/98  .74

 ایران وابسته خدمات و انرژی صادرات فدراسیون در اتحادیه عضویت و حضور تداوم 10/02/98  .75

76.  10/02/98 
 در تقدیر جهت پتروشیمی و گاز نفت، حوزه در خصوصی بخش برتر فعاالن معرفی

 انرژی المللیبین بازارهای در خصوصی بخش سهم افزایش راهکارهای همایش پنجمین

 دایرکتوری اتاق بازرگانی ایران 24/02/98  .77

 مراسم افطاری اتحادیه 24/02/98  .78

79.  24/02/98 
های نفتی جهت ارائه به سازمان طرح سازوکارهای افزایش صادرات انواع فرآورده

 وبودجهبرنامه

 رئیسه کمیسیون قیرمشترک با مدیران شرکت پاالیش نفت جی و هیئتنشست  07/03/98  .80

 های گمرکی کاالهای صادراتیبررسی و نحوه محاسبه ارزش 07/03/98  .81

 08/03/98العاده صندوق توسعه صادرات مورخ صورت فوقگزارش مجمع عادی به 21/03/98  .82

83.  21/03/98 
کاال و ارز پیرامون موضوع بررسی  گزارش جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق

 12/03/98واحدهای تصفیه دوم روغن کارکرده مورخ مشکالت 

84.  21/03/98 
گیری در خصوص معوقات حق عضویت اعضاء و وضعیت تداوم عضویت تصمیم
 اندهایی که تاکنون حق عضویت خود را پرداخت نکردهشرکت

 26/04/97)سال دوم( از تاریخ مدیره دوره هشتم اجرای مصوبات هیئت 21/03/98  .85

 گزارش روند تصویب اساسنامه فدراسیون صادرات انرژی 21/03/98  .86

 اقتصادی هایبنگاه بندیرتبه طرح اجرای 04/04/98  .87

 عضویت افتخاری صندوق ضمانت صادرات ایران 04/04/98  .88

 دنیای انرژیمدیره دوره هشتم در نشریه گزارش از عملکرد دوساله هیئتدرج  04/04/98  .89

 های اجرایی اتحادیهنامهتقدیر از اعضاء کارگروه تدوین و اصالح آیین 04/04/98  .90

91.  04/04/98 
 یهاونیسیکم یرؤسا طیشرا نییبر تع یمبن هیاتحاد رهیمدئتیمصوبه ه یبازنگر

 یتخصص

 ریصادرات ق یبرا دکنندگانیتول یبازرگان یهالزوم استفاده از کارت 04/04/98  .92

 تصفیه دوم 30و  20، 10پایه  هایروغناستانداردسازی پیگیری  04/04/98  .93
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 مدیرههیئت مصوبات ترینمهم -5

 شرح تاریخ برگزاری ردیف

 های متعاملارزیابی عملکرد نمایندگان اتحادیه در سازمان 02/05/97  .1

 بندی صادراتی اعضاء اتحادیهتعیین گروه 02/05/97  .2

 محاسبه ورودیه اعضاء جدید اتحادیهتعیین فرمول  02/05/97  .3

 مدیرههای هیئتهای تخصصی برای حضور در جلسهرئیسه کمیسیوندعوت از هیئت 02/05/97  .4

 آگهی تغییر مکان اتحادیه 02/05/97  .5

 نصب تابلوی اتحادیه 02/05/97  .6

 انجام امور مربوط به بهبود و اصالح وضعیت ساختمان دبیرخانه اتحادیه 02/05/97  .7

 برگزاری نشست خبری در خصوص مسائل مربوط به عملکرد بورس و مباحث ارزی 02/05/97  .8

 متعامل یهادر سازمان هیاتحاد ندگانینما نییتع 16/05/97  .9

 پیگیری برگزاری جلسه مشترک با رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 16/05/97  .10

11.  16/05/97 
 یهاشیمیایی و گاز و فرآورده یهاونیسیکم ندگانیبا نما یشیاندجلسه هم یبرگزار
 روغنی

12.  16/05/97 
 ینفت عیو صادرات مشتقات ما دیتول ندیدر فرا تیشفاف جادیمنظور ابهانجام مکاتبه 

 با ستاد (یدروکربنیه یها)فرآورده

 یاستانداردساز یکاهش کدها یریگپی 16/05/97  .13

 تولیدکنندگان قیر با تولیدکنندگان هیدروکربن سنگیناندیشی برگزاری جلسه هم 16/05/97  .14

 اجرایی اتحادیه هاینامهآیین 16/05/97  .15

16.  16/05/97 
نفت  مبنی بر پیشنهاد آزادسازی قیمت انجام مکاتبه به مقام محترم ریاست جمهوری

 سفید و نفت کوره

 کارکنان اتحادیه به پاداشنحوه تخصیص  16/05/97  .17

 دیاعضاء جد هیفرمول محاسبه ورود نییتع 06/06/97  .18

 تعیین نماینده اتحادیه در اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق 06/06/97  .19

 همایش ساالنه اتحادیهبرگزاری سیزدهمین  19/06/97  .20
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21.  03/07/97 
های اتحادیه در خصوص بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اعالم دیدگاه

 اقتصادی کشور

 تشکیل کمیته برگزاری همایش ساالنه اتحادیه 03/07/97  .22

 آزاد شدن نرخ خوراک واحدهای تولیدی نگاری با وزارت نفت و ارائه درخواستنامه 03/07/97  .23

 برگزاری دومین دوره مسابقات فوتسال اتحادیه 17/07/97  .24

25.  17/07/97 
 هایکمیسیونتوسط تهیه گزارش تحلیلی آمارهای عملکرد صادراتی اعضاء اتحادیه 

 تخصصی اتحادیه

26.  17/07/97 
رای مبنی بر اعالم مرجع رسمی ب مکاتبه با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 نرخ کاالها اعالم میانگین نرخ ماهیانه سامانه نیما جهت اعمال در محاسبه

27.  17/07/97 
و نحوه  یهای ارزدر سامانه اعضاء ابهامات منظور رفعای بهبرگزاری جلسهپیگیری 

 صادرکنندگان یرفع تعهدات ارز

 پیگیری معوقات حق عضویت اتحادیه 17/07/97  .28

 توسعه فضای اداری اتحادیه 01/08/97  .29

 های تمام اعضاء اتحادیهپایش فعالیت 01/08/97  .30

31.  01/08/97 
طرح و ارسال  رانیا یبر اساس طرح اتاق بازرگان یاقتصادهای بندی بنگاهرتبه
در هفت  های اقتصادیی بنگاهبندطرح رتبه شرفتیعدم اجرا و پ ییچرا یشناسبیآس

 سال گذشته

 گیری در خصوص حق عضویت اعضاء فرعیتصمیم 01/08/97  .32

 اتحادیه سایتوبدر آمارهای صادراتی  درج 01/08/97  .33

 ن صادرات انرژی و خدمات وابسته آنگیری در خصوص تعامالت با فدراسیوتصمیم 01/08/97  .34

35.  06/09/97 
موافقت با حضور نماینده اتحادیه در هیئت اعزامی فدراسیون صادرات انرژی و خدمات 

 وابسته ایران به کشور پاکستان

 قتصادیهای ابندی بنگاهتشکیل کارگروه تخصصی برای پیگیری موضوع رتبه 06/09/97  .36

37.  06/09/97 
های صادراتی در خصوص مسائل و مشکالت ارزی برگزاری نشست مشترک با تشکل

 صادرکنندگان

 مدیرهتغییر سخنگوی هیئت 06/09/97  .38

 المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایرانحضور اتحادیه در بیستمین نمایشگاه بین 06/09/97  .39
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 در برلین یمحصوالت ایران یکاتالوگ نمایشگاه حضور اتحادیه در 06/09/97  .40

 انتصاب سخنگوی اتحادیه 20/09/97  .41

 ای اتحادیهرسانی در انعکاس خبری و رسانهاستفاده از ابزارهای نوین اطالع 04/10/97  .42

 یصندوق توسعه ملنامه همکاری با تفاهم 04/10/97  .43

 در اتحادیهدعوت از کارشناسان برای برگزاری سمینارهای عمومی  04/10/97  .44

 رکلیقرارداد دب دیتمد 18/10/97  .45

 اعالم نظر در خصوص تأسیس انجمن تولیدکنندگان قیر ایران به اتاق بازرگانی ایران 16/11/97  .46

 تهران یمیو پتروش شینفت، گاز، پاالنحوه محاسبه هزینه اسپانسری اعضاء نمایشگاه  16/11/97  .47

 های تخصصیهای معنوی از نمایشگاهاقدام اتحادیه در حمایتگیری در خصوص نحوه تصمیم 30/11/97  .48

 نفت عمان یدستنیینمایشگاه صنعت پا 14/12/97  .49

 یاعضاء فرع تیحق عضو یبرا فیلحاظ تخف 14/12/97  .50

 اتحادیه بودجه در اجتماعی مسئولیت سرفصل درج 17/01/98  .51

 1398 فروردین سیل از ناشی حوادث دیدگان آسیب به کمک 17/01/98  .52

 افطاری مراسم برگزاری 17/01/98  .53

 نفت، گاز و پتروشیمی دستیپایینبرگزاری اولین نمایشگاه صنایع  03/02/98  .54

55.  03/02/98 
 مدیرههیئت انتخابات خصوص در تخصصی هایکمیسیون العادهفوق جلسات برگزاری
 اتحادیه

 تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه 03/02/98  .56

 اتحادیه 1398 سال بودجه بینیپیش 10/02/98  .57

 اتحادیه ساالنه عضویت حق افزایش پیشنهادی درصد 10/02/98  .58

59.  10/02/98 
 انرژی صادرات فدراسیون در اتحادیه عضویت و حضور تداوم خصوص در گیریتصمیم

 ایران وابسته خدمات و

60.  10/02/98 
 در تقدیر جهت پتروشیمی و گاز نفت، حوزه در خصوصی بخش برتر فعاالن معرفی

 المللیبین بازارهای در خصوصی بخش سهم افزایش راهکارهای همایش پنجمین
 انرژی
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 دایرکتوری اتاق بازرگانی ایران 24/02/98  .61

 هیاتحاد یمراسم افطار 24/02/98  .62

 هیهای راکد اتحادبستن حساب 07/03/98  .63

 رانیو خدمات وابسته ا یدر فدراسیون صادرات انرژ هیاتحاد تیعضو 07/03/98  .64

65.  21/03/98 
گیری در خصوص معوقات حق عضویت اعضاء و وضعیت تداوم عضویت تصمیم
 اندهای خود را پرداخت ننمودههایی که تاکنون حق عضویتشرکت

 فدراسیون صادرات انرژی و خدمات وابسته ایران 21/03/98  .66

 اقتصادی هایبنگاه بندیرتبه طرح اجرای 04/04/98  .67

 عضویت افتخاری صندوق ضمانت صادرات ایران 04/04/98  .68

 مدیره دوره هشتم در نشریه دنیای انرژیگزارش از عملکرد دوساله هیئتدرج  04/04/98  .69

 های اجرایی اتحادیهنامهتقدیر از اعضاء کارگروه تدوین و اصالح آیین 04/04/98  .70

 تصفیه دوم 30و  20، 10پایه  هایروغناستانداردسازی پیگیری  04/04/98  .71
 

 

 نفت، گاز و پتروشیمی ایران هایفرآوردهاتحادیه صادرکنندگان  هایبرنامه ترینمهم -6

o نفت، گاز و پتروشیمی در صنعتی نهاد رگوالتور ایجاد 

o یهثبت لوگو و برند اتحاد 

o منظور طرح مشکالت صادراتی و بههای دولتی تعامل بیشتر با سازمانی، های آموزشدوره یآموزشگاه و برگزار تأسیس
عمومی مشترک با ایشان و  هایجلسهاز طریق برگزاری  گیری از مساعدت و حمایت آنها از بخش خصوصیبهره

های مجموعه صادرکنندگان و تولیدکنندگان منظور افزایش سطح علمی و افزایش توانمندیهای تخصصی بهکارگروه
 عضو اتحادیه

o پتروشیمی و گاز نفت، حوزه صادراتی و تولیدی هایشرکت ساماندهی و جذب 

o  عضو اتحادیه و ترویج فرهنگ سالمت کاری هایشرکت هایفعالیتپایش 

o الکترونیک دبیرخانه ایجاد هدف با اداری اتوماسیون سیستم ارتقای و روزرسانیبه 

o اتحادیه و نشریه تخصصی اتحادیه سایتوب ارتقای 

o یهو پژوهش و آمار در اتحاد یورزش یهای آموزش، رفاهدپارتمان تشکیل 
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o های تبلیغاتی و بازاریابی در بازارهای هدف:اجرای طرح 

 ایران پتروشیمی و گاز نفت، دستیپایین صنایع المللیبین نمایشگاه اولینو اجرای  برگزاری 

  و سمینارهای تخصصی هاهمایشبرگزاری 

 المللی مرتبط با حوزه نفت، گاز و پتروشیمیهای بیندر نمایشگاه حضور 

 توسعه روابط تجاری فعاالن ) المللیهای همکاری در عرضه بیننامهالملل اتحادیه و تنظیم تفاهمتقویت امور بین
از المللی )از طریق حضور و بازدید حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و معرفی اتحادیه و اعضا در فضای بین

های خارجی و رایزنان بازرگانی(، المللی، ارتباط با سفارتخانهای و بینها و مجامع منطقهها، کنفرانسنمایشگاه

 UNECEهای اقتصادی اکو، سازمان همکاری ECO المللی ]مانندهای بینگسترش تعامالت با سازمان

ری و تعامل کشورهای آسیایی[ و ایجاد سازمان همکا CICAکمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا، 
 بانک اطالعاتی الزم در این زمینه(

 های رادیویی و تلویزیونی و انجام مصاحبهو  هاتقویت روابط عمومی اتحادیه در راستای افزایش تعامل با رسانه
صنفی  ها و نیازهای اتحادیه و پیگیری رفع مشکالتمنظور انعکاس درخواستهای خبری بهشرکت در نشست

 اعضاء
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  اتحادیه مدیرههیئتگزارش عملکرد 
ت و به اقتضای وق مدیرههیئتو دبیرکل اتحادیه عالوه بر جلسات  مدیرههیئتاست. همچنین  شدهتشکیل مدیرههیئتجلسه  23از زمان مجمع سال گذشته تا زمان برگزاری مجمع کنونی جمعاً 

 .باشدمیو دبیرکل اتحادیه  مدیرههیئتجمالی عملکرد ا. جدول زیر گزارش اندکردهخارج از اتحادیه شرکت  هایجلسهتخصصی و همچنین  هایکمیسیون هایجلسهحسب نیاز در برخی از 
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 سال در مدیرههیئتجلسات 

1397 

 جلسه 15

در  مدیرههیئتجلسات 

 1398سال 

 جلسه 8

از جلسات )خارج 

  (اتحادیه

 جمعاً حسب مورد خاص

 سال دوماز ابتدای  عدم حضور حضور عدم حضور حضور

 46 28 3 5 2 13 رئیس عباسعلی اسالمی  .1

 43 22 1 7 1 14 رئیسنایب احسان باقریان شامیر  .2

 25 8 4 4 2 13 عضو اصلی حسین منیری  .3

 31 13 3 4 1 14 عضو اصلی ابوترابی گاهاحمد   .4

 29 15 3 5 2 13 عضو اصلی سیدابوالقاسم هاشمی  .5

 44 25 2 6 2 13 عضو اصلی وحید شیخی  .6

 58 37 2 6 0 15 عضو اصلی احمد صرامی فروشانی  .7

 22 6 2 6 5 10 علی البدلعضو  حسن تاجیک خاوه  .8

 100 77 0 8 0 15 دبیرکل سعید رفیعی فر  .9

 

  اندحضورداشتهجلسه  6به جز  مدیرههیئت هایجلسه تمامبازرس اتحادیه در  عنوانبه رضا فخاریآقای.  
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  اتحادیهدبیرخانه  هایفعالیتآماری  گزارش
 

 25/04/98تا  26/04/97از تاریخ 
 رسمی اتحادیه هایجلسه

 98تا  97از مجمع  97تا  96از مجمع  هافعالیت

 23 31 مدیرههای هیئتتعداد جلسه

 86 71 های تخصصیهای کمیسیونجلسهتعداد 

 208 226 های داخل و خارج از اتحادیهسایر جلسه

 317 328 های برگزارشدهکل جلسه

 های تخصصی اتحادیهگزارش آماری فعالیت کمیسیون

 25/04/98تا  26/04/97از تاریخ 

 قیر پارافین روغن سال
شیمیایی 

 و گاز
 سواپ پتروشیمی

فنی و 

 نظارت

 بازرگانان
 جمع

از مجمع 

 97تا  96
11 11 13 13 5 7 9 2 71 

از مجمع 

 98تا  97
13 10 13 12 7 10 11 10 86 

 
 

 98تا  97از مجمع  97تا  96از مجمع  سایر موارد

 های دبیرخانه اتحادیه نگاریتعداد نامه
 )وارده و صادره(

5714 6511 

 عضو 340 عضو 322 تعداد اعضاء اتحادیه
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 بنام خدا
 

 گزارش بازرس قانونی

 مجمع عمومی عادی ساالنهبه 

 نفت، گاز و پتروشیمی ایران هایفرآوردهاتحادیه صادرکنندگان 

 1397سال مالی منتهی به اسفند 

 
و صورت درآمد و  1397 اسفندماه 29تاریخ  در رانیا یمینفت، گاز و پتروش هایفرآوردهصادرکنندگان ترازنامه اتحادیه  -1

پیوست  21الی  1توضیحی  هاییادداشتکسری و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با 
 قرارگرفتهب و اینجان (حسابرسی آریا بهروش )حسابداران رسمی موردبررسی، تأییدشدهتهیه و  مدیرههیئتکه توسط 

مالی مزبور  هایصورتو مسئولیت اینجانب نسبت به  بوده اتحادیه مدیرههیئتمالی با  هایصورتمسئولیت . است
. ضمناً گزارش مستقل استاصالحیه قانون تجارت و اساسنامه اتحادیه  مندرج دروظایف بازرس قانونی  شرح مطابق

 .باشدمیحسابرس قانونی به پیوست 

که اینجانب  کندمیاست. استانداردهای مزبور ایجاب  شدهانجاماندارهای حسابرسی حسابرسی اینجانب بر اساس است -2
مالی اطمینانی معقول به دست  هایصورتو اجرا کنم که از نبود تحریفی با اهمیت در  ریزیبرنامهحسابرسی را چنان 

 ومالی  هایصورتندرج در پشتوانه مبالغ و اطالعات م به مدارک، شواهد، اینمونهحسابرسی شامل رسیدگی  آید.
و ارزیابی  مدیرههیئتتوسط  آمدهبعملو برآوردهای عمده  شدهاستفادهحسابداری  هایرویههمچنین ارزیابی اصول و 

 .کندمیمبنایی معقول برای اظهارنظر فراهم  شدهانجاممالی است. اینجانب معتقدم که حسابرسی  هایصورتکلیت 

 یمینفت، گاز و پتروش هایفرآوردهصادرکنندگان اتحادیه  ،مالی یادشده هایصورتبررسی با توجه به به نظر اینجانب  -3
و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن برای سال قرار دارد  1397 اسفندماه 29ت مالی در تاریخ یعدر باالترین وض رانیا

و گزارش حسابرس  برخوردار بوده ی حسابرسیبا اهمیت طبق استانداردها هایجنبهمالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام 
 .دهدمینشان این وضعیت را مستقل به نحو مطلوب 

اصالحیه قانون  129فاقد هرگونه معامالت موضوع ماده  1397، اتحادیه در سال 21با عنایت به یادداشت توضیحی  -4
 تجارت و همچنین معامالت با اشخاص وابسته بوده است.

تقدیم به مجمع عمومی عادی ساالنه تنظیم  منظوربهو وضع عمومی اتحادیه که ها د فعالیت در مور مدیرههیئتگزارش  -5
مغایرت در  دهندهنشانموارد با اهمیتی که ، شدهانجام هایرسیدگیو با توجه به  قرارگرفتهاینجانب  موردبررسی ،گردیده

 .مشاهده نشده استو حسابرس مستقل قانونی باشد،  مدیرههیئتاز جانب  شدهارائهگزارش مزبور با اسناد و مدارک 

 18/04/1398 تاریخ:

 24112/1398 شماره:

 دارد پیوست:
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و  هافعالیت ترینمهممحترم مجمع را به  ءحال در آستانه شانزدهمین سال تأسیس اتحادیه، نظر اعضا

 .نمایممیبازرس جلب  عنوانبهاینجانب  گریتصدیمحترم در زمان  مدیرههیئتاقدامات 

 
  از سهم تولیدی و  آگاهی با هدفکشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی  یدراتصا بررسی عملکردتشکیل دپارتمان آمار جهت

 صادراتی اتحادیه.
  اجرایی اتحادیه هایدستورالعملو  هانامهآیینتدوین و تصویب 
  مشترک ایران و سایر کشورها هایکمیتهو  هااتاقدریافت موافقت اتاق ایران جهت عضویت اتحادیه در 
 گمرکی کاالهای صادراتی هایارزشی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران در جهت بازنگری همکاری با اداره بررس 
  نفت و گاز پتروشیمی ایران دستیپایینصنایع  المللیبیندریافت مجوز برگزاری اولین نمایشگاه 
 اخذ کاربری اداری جهت واحد طبقه همکف و نصب تابلو اتحادیه 
 جدید طی ابالغ وزارت  هایپروانهموجود و یا صدور  برداریبهره هایپروانهارشناسانه اتحادیه در پایش امکان استفاده از پتانسیل ک

 وابسته هایسازمانصنعت، معدن و تجارت به روسای 
  ی بازرگانی ایران و تهران ستاد مرکز یهااتاق ازجملهو ادارات دولتی  هاسازماندر جهت تعامل با  مؤثرایجاد بستری مناسب و

نفت، صمت، امور اقتصاد و دارایی و گمرک جمهوری اسالمی، بانک مرکزی، سازمان  هایوزارتخانهمبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
 توسعه تجارت، سازمان ملی اســتاندارد و سازمان برنامه بودجــه و مرکز ملی رقابت

 ث غیرمترقبهمشارکت در رویدادهای اجتماعی و حمایت از آسیب دیدگان ناشی از حواد 

 

 :نمایممیجلب نظر مجمع محترم را به پیشنهادهای زیر  در انتها
نفتی در داخل و خارج از  هایفرآوردهبا عنایت به رسالت اتحادیه، توجه بیشتر در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی صادرات  -1

 ایران

 قرار دادنذیربط برای در اختیار  هایارگان از دید کارشناسی فنی و حقوقی و ایجاد تفاهم اتحادیه با هاکمیسیونتقویت  -2
 کارشناسان مجرب در جهت رفع موانع صادراتی

 

 رضا فخاری

 بازرس قانونی
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 روغنی هایفرآوردهکمیسیون شده در جلسات و اقدامات گزارش عملکرد، مباحث طرح

 
جلسه برگزار نموده  13تعداد  28/03/1398تا  14/05/1397عضو از تاریخ  112با داشتن  روغنیهای فرآوردهکمیسیون 

 اعضاء را مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. است و طی این جلسات موضوعات و مسائل صنفی

 :به شرح زیر است روغنی هایفرآوردهشده در یک سال گذشته از طریق کمیسیون های انجامفعالیت ترینمهم
 ها، اخبار و اطالعات مربوط به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، خصوصاً در حوزه تولید و صادرات ارائه گزارش

رسانی در خصوص طالعاداخلی و خارجی اتحادیه و  هایجلسه: گزارش برگزاری اعم از نفتیهای فرآورده

 تخصصی در داخل و خارج از کشور های تجاری وها و هیئتهای آموزشی، سمینارها، نمایشگاهبرگزاری کارگاه

 در جلسات کمیسیون به شرح زیر است: شدهمطرح هایگزارشعناوین  ترینمهم
o  روغنی یهافرآورده ونیسیکم اعضاء یصادرات عملکردآمار عملکرد صادراتی اعضاء اتحادیه و بررسی 

o صادرکنندگان یارز مباحث خصوص در هیاتحاد طرح 
o هیاتحاد ییاجرا یهانامهنییآ نیتدو 
o نحوه عرضه خوراک واحدهای تولیدیدر خصوص  بازار میتنظ کارگروه محترم ریدب با جلسه گزارش 

o  مشکالت اعضاء ناشی از در خصوص  رانیا استاندارد یمل سازمان تیفیک یابیارز معاون با جلسهگزارش

 های محصوالت مایع نفتیبردارینمونهها در انجام ای عمل کردن برخی از ادارات استاندارد استانسلیقه

o در جلسات تخصصی مرتبط  شدهمطرحو گزارش مباحث  اعضاء یصادرات مشکالت و یارز دیجد یهابخشنامه
 با این موضوع

o اقتصادی هایبنگاه بندیرتبهدر خصوص  رانیا یبازرگان اتاق یبندرتبه مرکز با اتحادیه جلسه گزارش 
o رانیا یاسالم یجمهور یرانیکشت با جلسه یبرگزار گزارش 
o قاچاق با مبارزه یمرکز ستاد دستورالعمل یبازنگر خصوص در متعامل یهاسازمان با مشترک جلسه گزارش 

 ارز و کاال

o صادرات از حاصل ارز برگشت نحوه و یمرکز بانک دیجد بخشنامه خصوص در هیاتحاد یهایریگیپ گزارش 

 بازرگانان یکار روند بر آن ریتأث و

o یقانون دفاتر و یمال اسناد در یارز مبادالت ثبت نحوه خصوص در یشیاندهم جلسه یبرگزار گزارش 

o تهران یبازرگان اتاق انتخاب یکاندیدها از اتحادیه حمایت 
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 (پرونده 5) های متقاضی عضویت در اتحادیههای شرکتبررسی پرونده 

 آرکا پارت پترو، سپاهان ایمیک پترو، ایآر انتیسوش، سراوان صنعت سازانروان، دیام موتور مهران هایشرکت

  هایجلسهحضور نمایندگان و کارشناسان کمیسیون به فراخور موضوعات تخصصی صنفی و نیاز اتحادیه در 

تولیدی و صادراتی و ارائه  هایشرکتانتقال مسائل و مشکالت  به منظورکارشناسی داخل و خارج از اتحادیه 

 و پیشنهادهای اعضاء هادگاهید

 :صنفی کمیسیون عبارتند از هایدرخواستو موضوعات  ترینمهم

o  درصد 12به  9.6ارتقای درصد استحصال روغن سوخت تقطیری از 

o در یبررس و بحثهای روغنی، اندیشی کمیسیون شیمیایی و گاز و کمیسیون فرآوردهبرگزاری جلسه هم 

پیگیری  ،شتریب متیق شیافزا از یریجلوگ یراهکارها و کارکرده روغن متیق شیافزا علل خصوص

 یهافرآورده دیتول در روغن پایه یفاکتورها کردن ممهور یریگیپو  ساماندهی خرید روغن کارکرده در کشور

 یدروکربنیه

o یاقتصاد چرخه به یروغن یهافرآورده صادرات از حاصل ارز برگشت یکارهاراه رامونیپ یبررس و بحث 

 کشور

o تهاتر" و " یقانون دفاتر و یمال اسناد در یارز مبادالت ثبت نحوه» به منظور یکارشناس جلسه کی یبرگزار 

 واردکنندگان و صادرکنندگان انیم ارز

o  موتور تصفیه اول هایروغنگمرکی انواع  هایارزشبرگزاری کارگروه به منظور بررسی 

o روشن شدن  باهدف ایجلسهبرگزاری  جهت ریزیبرنامه هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی

 و با حضور کارشناسان خبره مالی و مالیاتی ابعاد مسائل ارزی و مالیاتی

o  و درخواست  روغن موتور انواع استاندارد شدن کجای خصوص در استاندارد سازمان دیجد بخشنامهبررسی

 برای اعضاء اتحادیههای دیزلی و بنزینی در مورد یکسان شدن استاندارد روغنکالس توجیهی برگزاری 

o  و اعالم نظر درخصوص آن 11593بررسی استاندارد 

o بررسی ارزش های گمرکی انواع فرآورده های روغن 

 روغنی هایفراوردهرئیسه کمیسیون هیئت

 1398ماه خرداد
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