
1401جلسات کمیسیون روانکارهای خودرویی و صنعتی در سال 
تاریخ برگزاری

نتایج پیگیریاقدامات انجام شدهمصوبات صورتجلسهغیررسمی/رسمیجلسه

رسمی1401/02/05

پاالیشگاه در خصوص 4برگزاری جلسه با مدیران عامالن 
طرح موضوع روغن پایه

موردنياز تأمين خوراک"جلسه سوم هم اندیشی به منظور تصميم گيری نهایی در مورد توافقات و موضوعات مشترک در جلسه هم اندیشی
پاالیشگاه 4در محل دبيرخانه اتحادیه برگزار گردید ليکن به دليل عدم حضور مدیران عامل 1401/02/07در روز چهارشنبه مورخ "واحد

.  روغن سازی رسميت نيافت

و "برزپایاروانکار ال"بررسی درخواست عضویت دو شرکت 
"آریا سهند مهر"

، به عنوان با نظر مثبت کميسيون فنی، نظارت و پایش
اعضا اصلی کميسيون انتخاب شدند

ه بحث و تبادل نظر در خصوص نامه مکانيزم و حجم عرض
خوراک به وزارت صمت  

به دفتر آقای رضا محتشمی پور معاون محترم معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، 6/02/1401در تاریخ 40938/1401نامه اتحادیه به  شماره 
معدن و تجارت 

نم نامه به کارشناسان وزارت صمت سرکار خااین 
تور شهبازیان و آقای شفيعی ارجاع داده شد تا در دس
کار  جلسه کارگروه مدیریت بازار کاالهای پایه

.  مستقر در وزارت صمت قرار گيرد

نامه به وزارت صمت و اتاق اصناف برای درصد پخش و
.طرف هيئت رئيسه پاسخی دریافت نشداز.هدمقرر گردید این موضوع در هيئت رئيسه کميسيون مطرح شود و بعد از توافق، اتحادیه برای پيشبرد آن اقدامات الزم را انجام دسود خرده فروشی 

رسمی1401/03/16

و "ادآرتا شيمی ر"بررسی درخواست عضویت دو شرکت 
"آریا شيمی سلفچگان"

، به عنوان با نظر مثبت کميسيون فنی، نظارت و پایش
اعضا اصلی کميسيون انتخاب شدند

وع بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه پيگيری موض
تأمين خوراک روغن پایه واحدهای توليدی

از مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و "درصدی کاالها در بورس کاال70الزام به عرضه "پيگيری احراز اجرای مصوبه در خصوص 
پاسخی از سوی آن دفترادریافت نشدواردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران

از 1401پاالیشگاه روغن سازی و مقایسه با عرضه ها در بورس کاال در اردیبهشت ماه سال 4محاسبات آماری بر اساس توليد و فروش 
.تحليلی ارسال شدگزارش.سوی اتحادیه تهيه و برای هيئت رئيسه کميسيون ارسال گردد

حضور در جلسه شورای رقابت در خصوص عرضه روغن 
در حال بررسی.پاالیشگاه مقرر گردید کارشناس شورای رقابت پيگيری کنند4در خصوص طرح مباحث عدم عرضه روغن پایه توسط پایه 

رسمی1401/04/04

کالت بيان مواردی پيرامون مش"نامه به آقای مخبر مبنی بر 
ات و تعطيلی واحدهای توليدی روغن موتور به علت صادر
ده بی رویه و مدیریت عرضه خوراک و پيشنهادهای ارائه ش

در این زمينه

ا اعالم مقرر شد پاالیشگاه ها بعد از ارزیابی، نتيجه رجلسه با انجمن پاالیشگاه های مادر 
.کنند

ربوط به تشکيل  یک کميته مشترک جهت پيگيری امور م
استاندارد 

ار جناب آقای امين هادی نژاد از شرکت کيميا روانک
پارس به عنوان نماینده کميسيون روانکارهای 
به خودرویی و صنعتی جهت پيگيری امور مربوط
.دنداستاندارد و حضور در کميته مذکور انتخاب ش
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رسمی1401/05/08

عرضه بحث و بررسی پيرامون تأمين خوراک و پيشنهاد کف
هفتگی روغن پایه

نحوه نظارت و مقرر گردید از سوی اتحادیه نامه ای مبنی بر پيشنهاد کف عرضه هفتگی روغن پایه در بورس کاال با مکانيسم جامع و
و تجارت ارسال کنترل بر اجرای آن به دفتر جناب آقای صفدری، مدیر محترم دفتر صنایع شيميایی و پليمری وزارت صنعت، معدن

.شود
ارسال شد1401/05/22مورخ 1401/42478 نامه به شماره 

 از طرح و بررسی آماری واحد پزوهش اتحادیه در خصوص روند ماهانه عرضه و تقاضای انواع گریدهای روغن پایه در بورس کاال
1401تا سه ماه نخست 1399ابتدای سال 

تن6000پيشنهاد کف عرضه هفتگی 

:نتایج
درصد 15وزارت صمت در خصوص عوارض صادراتی نامه 

برای پاالیشگاه ها
تن به تفکيک گریدهای 6000اجرای مصوبه عرضه هفتگی 

روغن پایه

ی و انتخابات هيئت رئيسه کميسيون روانکارهای خودروی
صنعتی

رأی به عنوان 9با "علی شاهمرادی"رأی، به عنوان رئيس کميسيون روانکارهای خودرویی و صنعتی، 11با "محسن رفعت"آقایان 
دندرأی به عنوان نائب رئيس دوم کميسيون روانکارهای خودرویی و صنعتی انتخاب ش8با "اهلل نساجيانروح"نائب رئيس اول، آقای 

1401/06/12

رسمی

6000ه هفتگی در این خصوص گزارشی توسط واحد پژوهش اتحادیه مبنی بر تنظيم بازار روغن پایه تصفيه اول، آثار اجرایی عرضنتایج افزایش ظرفیت های روغن در بورس 
.تن انواع روغن پایه و پيشنهاد بلندمدت اتحادیه در خصوص کف عرضه هفتگی تهيه شد

ر درخواست جلسه ایی مشترک با نمایندگان استاندارد د
خصوص؛

به اعضا کميسيون مبنی بر اعالم  شرح مشکالت واحدهای توليدی در مورد 1401-42860نامه ای به شماره 1401/06/12در تاریخ 
ارسال شد"استاندارد ادتيوها"موضوعات مرتبط با 

تاکنون پاسخی دریافت نشده است اهآزمایش و تأیید ادتیوها و تعویق تمدید پروانه: الف

های تکمیلی برای هر دورههای آزمایشهزینه: ب
حذف و یا جایگزینی کلمه ساخت ایران در موضوع :ج

صادرات 

در این خصوص نامه ای به وزارت صمت مبنی بر تمدید مهلت زمان اجرای درج کد رهگيری بر روی محصوالت روغن موتور بررسی کدگزاری کاالها از سوی وزارت صمت 
.مهلت زمانی تمدید شد.ارسال شد

نشدبه دليل قطعی و مشکالت اینترنت جلسه تشکيل 1401/07/09

نشدبه دليل قطعی و مشکالت اینترنت جلسه تشکيل 1401/08/07

رسمی 1401/09/12

آخرین تصميمات از جلسه صمت در خصوص سامانه جامع 
تجارت

.ارسال شدوزارت صمت ه ب1401/09/13مورخ 1401/44172شماره بهنامه  موضوع جلسه وزارت صمت در خصوص سود پخش و 
عمدهفروشی روغن موتور
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شماره نامهکلیه اقدامات انجام شده
41383جلسه کارگروه مدیریت بازار کاالهای پایه مستقر در وزارت صمتليننامه اتحادیه به عنوان معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر درخواست طرح موضوع روغن پایه در دستور کار او

40518جهت استحضار و اعالم  نظر"افزایش بی ضابطه قيمت پایه روغن پایه در بورس کاال"رونوشت نامه شرکت نفت ری سان به عنوان سرپرست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع 

40587درصد عرضه انواع روغن پایه 70رونوشت نامه شرکت پاالیش روغن پاسارگاد به عنوان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شهریار پيشنهاد افزایش 

40586سرونوشت نامه شرکت کيميا روانکار پارس به عنوان سازمان صنعت معدن استان البرز درخصوص کمک به خرید ميزان قابل قبول روغن پایه در بور

40601رونوشت نامه شرکت پایا روانکار البرز با سازمان صنعت معدن استان البرز درخصوص کمک به خرید ميزان قابل قبول روغن پایه در بورس

42066ریشنهاد اتحادیه به کميسيون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در خصوص کف عرضه هفتگی روغن پایه جهت رفع مشکل توليدکنندگان روغن موتو

42206نامه معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشکالت تأمين روغن پایه واحدهای توليدی روغن موتور

42478پيشنهاد ميزان کف عرضه انواع روغن پایه به صورت هفتگی به مدیرکل محترم دفتر صنایع شيميایی و پليمری وزارت صنعت معدن و تجارت

42604انکارروغن پایه و تنظيم خوراک مورد نياز واحدهای توليدی روامه اتحادیه به عنوان مدیرکل دفتر صنایع شيميایی و پليمری وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر دعوت به جلسه در خصوص عرضه هفتگی انواع

SN15043265وSOC-4نامه اتحادیه به معاون اول محترم ریاست جمهوری اسالمی ایران مبنی بر کاهش توليد صنعت روانکارها ناشی از عدم عرضه روغن پایه گرید 

43407در بورس1401از اواخر شهریورماه  SN150و SOC-4نامه اتحادیه به ئيس محترم هيئت مدیره انجمن پاالیشگاه های روغن سازی ایران عدم عرضه روغن پایه 

43489نامه اتحادیه به رئيس محترم شورا و مرکز ملی رقابت اعالم نظر نهایی اتحادیه در خصوص دستورالعمل پيشنهادی تنظيم بازار روغن پایه

43678شورای رقابت به اتحادیه مبنی بر درخواست اطالعات واحدهای توليد روانکارنامه 

43819پاسخ به نامه شورای رقابت در خصوص درخواست آمار مربوط به واحدهای توليدکننده روانکار دارای مجوز تصفيه اول 

توليدکنندگان )ی جلس شورای در خصوص تامين خوراک مورد نياز صنایع پایين دستن منامه اتحادیه به عنوان معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص پيشنهادهای ارائه شده به کميسيون صنایع و معاد
42397(روانکار و پارافين

41382کورانامه ارسالی جمعی از توليدکنندگان خصوصی روانکار مبنی بر تعطيلی واحدهای توليدی روغن موتور به علت صادرات بی رویه و مدیریت عرضه خ

44172نامه ارسالی به وزارت صمت درخصوص شفاف سازی قيمت کاالها و مشخص کردن ماهيت و نوع کاال جهت اخذ شناسه
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شماره نامهنتایج و ابالغیه

41313درصدی کاالها در بورس کاال70الزام به عرضه 

42662ابالغيه معاون محترم معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه عرضه و فروش روغن پایه در بورس کاال

43452پایهغن نامه معاونت اقتصادی و توسعه رقابت مرکز ملی رقابت مبنی بر درخواست اعالم نظرات نهایی در خصوص دستورالعمل پيشنهادی تنظيم بازار رو

SN15043717و SOC4عرضه روغن پایه سبک "نامه مدیرکل دفتر صنایع شيميایی و پليمری وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجمن پاالیشگاه های روغن سازی در خصوص 

43998(دستورالعمل تنظيم بازار روغن پایه)شورای رقابت 519جلسه تصميمات 

44012دستورالعمل تنظيم بازار روغن پایه2نامه رئيس محترم شورا و مرکز ملی رقابت مبنی بر درخواست معرفی نماینده تام االختيار اتحادیه جهت شرکت در جلسات کارگروه موضوع ماده

43687امه شورای رقابت به اتحادیه مبنی بر درخواست اطالعات واحدهای توليد روانکار
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ی تاریخ برگزار
نتایج پیگیریاقدامات انجام شدهمصوبات صورتجلسهغیررسمی/رسمیجلسه

---غير رسمی1401/02/21

---رسمی1401/03/23

رسمی1401/04/20

رکت ملی پيش نویس نامه در خصوص برگشت پول ناشی از خرید نقدی فرآورده های نفتی از امور بين الملل ش
شدپيش نویس نامه به دبيرخانه اتحادیه ارسال ن-نفت ایران تهيه و به دبيرخانه اتحادیه ارسال نماید

ور این مصوبه با همکاری مدیر روابط عمومی در  دستهمکاری با اتحادیه ها و کميسيون ها در خارج از کشور
کار قرار گرفته است

دعوت از حضور هيئت تجاری بالروس در دفتر
اتحادیه

ت های عضو اتحادیه جهت ارتقای تعامالت ميان اعضاء در جلساپيشنهاد شد تا از مدیران بازرگانی شرکت
ای پيش از جلسات کميسيون، دستور جلسه بر-کميسيون بازرگانان دعوت به عمل آید

.تمامی مدیران بازرگانی ارسال می شود

رای ارزیابی جهت ارزیابی و تعيين شاخص ب"جلسه ای در دبيرخانه اتحادیه با حضور هيئت رئيسه کميسيون ها 
-.  و تشکيل شود"عملکرد کميسيون ها

سه مقرر گردید بعد از پایان انتخابات هيئت رئي
.تمامی کميسيون ها، این جلسه برگزار شود الیحه "و "یجهتالیحه اصالح قانون امور گمرک"ها جلسه ای در دبيرخانه اتحادیه با حضور هيئت رئيسه کميسيونرسمی1401/05/24

-.  جهت جمع بندی و اعالم نظرات  تشکيل شود"های مستقيماصالح قانون ماليات

---رسمی1401/06/21

برای جلسه مهرماه از آقای مهرداد سعادت رئيس -يون درخواست دعوت از  حداقل از یک اتاق مشترک یک نماینده برای یک پرزنتيشن و حضورشان در کميس
.اتاق مشترک ایران و ترکيه دعوت شد

---غيررسمی1401/07/25

---رسمی1401/08/23

---رسمی1401/09/30

1401جلسات کمیسیون بازرگانان در سال 


