اتحادهی صاردکنندگان فرآوردهاهی نفت  ،گاز و پتروشیمی اریان

سال 1397

مقدمه
بر اساس مفاد مواد  8و  12اساسنامه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حوزه فعالیت و اشتغال آنها
در امور مربوط به صادرات فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی میباشد ،میتوانند به عضویت اتحادیه
درآیند و فعالیت متقاضیان عضویت در اتحادیه در زمینه صادرات فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی
باید با ارائه مستندات ،مورد تائید یکی از کمیسیونهای تخصصی قرار گرفته و سپس به تصویب
هیئتمدیره برسد.
متقاضیان عضویت در اتحادیه بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی عضویت در اتحادیه مصوب شهریور
ماه 1397می بایست مدارک و مستندات الزم را به هنگام تشکیل پرونده عضویت به دبیرخانه
اتحادیه تحویل دهند.

طبقه بندی اعضاء در اتحادیه
بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی عضویت در اتحادیه اعضاء به سه گروه طبقهبندی میشوند:
 -1اعضاء اصلی
تمام اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکتها و مؤسساتی که در حوزه تخصصی صادرات
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی اشتغال داشته باشند ،در صورت دارا بودن شرایط عمومی و
اختصاصی عضویت اعضاء اصلی (مواد  10 ،9و  11اساسنامه) بهعنوان عضو اصلی اتحادیه پذیرفته
میشوند .این اعضاء دارای حق رأی در مجامع عمومی اتحادیه (اعم از عادی و فوقالعاده) و
کمیسیونهای تخصصی خواهند بود.
 -2اعضاء فرعی
تمام اشخاص حقوقی شامل شرکتها و مؤسسات خدماتی (ازجمله حملونقل ،ترانزیت ،کارگزاریهای
بیمه و بورس ،بانک ها ،شرکت های بازرسی ،تجهیزات ،آزمایشگاه ها و )...که خدمات خود را در حوزه
تخصصی فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان عضو اتحادیه ارائه
مینمایند ،در صورت دارا بودن شرایط عمومی عضویت در اتحادیه (موضوع ماده  9اساسنامه) یا ارائه
مجوزهای مورد لزوم برای فعالیت های خود میتوانند به مدت یک سال بهعنوان عضو فرعی این
اتحادیه پذیرفته شوند .این اعضاء دارای حق رأی در مجامع عمومی اتحادیه و کمیسیونهای تخصصی
نخواهند بود.
 -3اعضاء افتخاری
اعضاء افتخاری شامل اتحادیهها ،انجمنها ،تشکلهای صنفی و حرفهای حوزه صنعت نفت و همچنین
تمام متخصصان و کارشناسان داخلی و خارجی ،مدیران برتر ،استادان دانشگاه ،فارغالتحصیالن نمونه
و ...دارای تجربه و یا سابقه خدمات ارزندهای در زمینه مدیریت ،پژوهش ،نوآوری و ...در انجام امور
صادرات و تولید فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی میشوند .نمایندگان این گروه از اعضاء میتوانند
در صورت دعوت از سوی هیئتمدیره و یا هیئترئیسه گروههای تخصصی در جلسههای مشورتی
بدون حق رأی شرکت نمایند.
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فرآیند عضویت در اتحادیه
در ارتباط با فرآیند عضویت زیر مواد زیر از آیین نامه اجرایی عضویت در اتحادیه قابل توجه است:
ماده  -2تأیید عضویت اعضاء اصلی
تأیید عضویت اعضاء اصلی در اتحادیه طی چهار مرحله زیر صورت میگیرد:

ماده  -3تأیید عضویت اعضاء فرعی و افتخاری
تأیید عضویت اعضاء فرعی و افتخاری در حیطه تشخیص کمیسیون فنی ،نظارت و پایش و با تأیید
هیئتمدیره اتحادیه میباشد.

مدارک و مستندات الزم جهت عضویت در اتحادیه
 -1درخواست کتبی جهت عضویت روی سربرگ و با امضای مدیرعامل به همراه جدول خوداظهاری میزان
حجم صادرات [پیوست شماره ]1
 -2تکمیل فرم اطالعات متقاضی

• فرم اطالعات اشخاص حقیقی یا حقوقی [پیوست شماره  2و ]3
• فرم های ارزیابی فنی– بازرگانی اعضاء و پرسشنامه انجام فعالیت های تشکیالتی [پیوست شماره ]4
 -3تصویر کارت بازرگانی معتبر یا مجوزهای رسمی و قانونی دال بر انجام فعالیت های مرتبط با حوزه
صادرات فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی
 -4تصویر آگهی تأسیس و آخرین روزنامه رسمی مدیران و حق امضاء و تغییرات
 -5تصویر حداقل سه فقره از اظهارنامههای صادراتی یک سال اخیر مربوط به فرآوردههای نفت ،گاز و
پتروشیمی (برای واحدهای صادراتی)
 -6تصویر پروانه بهرهبرداری (برای واحدهای تولیدی)
 -7ارائه اسناد مثبته دال بر انجام فعالیت های بازرگانی ،ترانزیت ،حمل و نقل و سواپ فرآورده های نفتی
(برای واحدهای بازرگانی)
 -8تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئتمدیره و مدیرعامل

 -9تکمیل و امضاء تعهدنامه روی سربرگ شرکت [پیوست شماره ]5
 -10تکمیل و امضاء مرامنامه اتحادیه [پیوست شماره ]6
 -11ارائه معرفینامه نوشتاری از دو عضو اتحادیه
 -12واریز مبالغ حق عضویت سالیانه و ورودیه بر اساس مصوبه مجمع عمومی ساالنه (مبلغ مصوب ساالنه
پس از تایید و تصویب عضویت توسط هیئت مدیره به متقاضی اعالم می شود)
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موارد قابل توجه به هنگام فرایند عضویت در اتحادیه
حضور مدیرعامل یا نماینده قانونی متقاضی عضویت در جلسه کمیسیون تخصصی ذیربط جهت
ارائه توضیحات تکمیلی در رابطه با فعالیتهای شرکت با دعوت قبلی دبیرخانه اتحادیه الزامی است.
لطفاً مدارک فوق را بهطور خوانا تکمیل و اسکن نموده و از طریق ایمیل به نشانی
 mail@opex.irبه دبیرخانه ارسال نمایید.
درصورتیکه در هر مرحله خالف اظهارات متقاضی ثابت گردد ،نسبت به ابطال عضویت اقدام الزم

بعمل خواهد آمد.
واریز وجه پس از تأیید عضویت متقاضی و اعالم به وی انجام خواهد گرفت .تعیین میزان حق
عضویت سالیانه و ورودیه بر اساس بند  3ماده  19اساسنامه اتحادیه و بنا به پیشنهاد هیئتمدیره و با
تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه و درج در آگهی رسمی اتحادیه صورت میگیرد.
پذیرش قطعی عضویت متقاضی منوط به پرداخت مبالغ حق ورودیه و حق عضویت ساالنه است.
مبلغ ورودیه برای هر عضو فقط یکبار در ابتدای عضویت دریافت میگردد.
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اتحادهی صاردکنندگان فرآوردهاهی نفت  ،گاز و پتروشیمی اریان

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی ایران
شرکت  ....................................به شماره ثبت  .................................و شناسه اقتصادی
 ...........................که دارای  ...........سال سابقه کار در حوزه  ...............................است
و بدینوسیله درخواست عضویت در اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و
پتروشیمی ایران را دارد.

میزانحجمصادرات
گروهصادراتی4

گروهصادراتی3

گروهصادراتی2

گروهصادراتی1

زیر 2میلیوندالر

از 2تا 10میلیوندالر

 از 10تا 20میلیوندالر

 باالی 20میلیوندالر

مهروامضاءشرکت
تاریخ....................:

نام:

نامخانوادگی:

نامپدر:

شمارهشناسنامه:
شمارهملی:

شمارۀکارتبازرگانی:
شمارهشناسهملی:

شمارۀموبایل:

نشانیپستی:
دفترمرکزی(واحدتولیدی)................................................................. :تعدادنیروهایشاغل.......:نفر
کد پستی............................................................................................. :
شمارهتلفندفترمرکزی....................................................................... :
شمارهفکسدفترمرکزی..................................................................... :
آدرسایمیل:
آدرسوبسایت:
....................................................................... -2
نام معرفین.................................................................... -1 :
مجموعه تناژ صادراتی طی یک سال گذشته .............. :ارزش صادراتی ارزی .............. :ارزش صادراتی ریالی................... :
فرآوردههای صادراتی به ترتیب میزان صادرات:
-2
-1

-3

-5

-4

سایر فرآوردهها:
درمورداینبخشدرصورتدراختیارداشتنواحدتولیدیاقدامشود:
فرآوردههای تولیدی:
مجموع تناژ تولیدی یک سال گذشته.................. :
o
ظرفیت اسمی محصوالت مندرج در پروانه بهرهبرداری:
o
o
o

(تصویر پروانه بهر برداری پیوست شود)
ظرفیت عملیاتی محصوالت بر اساس پروانه بهرهبرداری
(طبق جدول تنظیمشده از سوی آن شرکت بر روی سربرگ شرکت پیوست شود)
نوع و مقدار خوراک (های) موردنیاز واحد تولیدی .................. :بهصورت ماهیانه
(طبق جدول تنظیمشده از سوی آن شرکت بر روی سربرگ شرکت پیوست شود)

 ..................بهصورت سالیانه

کمیسیون تخصصی اصلی:
(این کمیسیون به تشخیص دبیرخانه اتحادیه و بر اساس زمینه فعالیت شرکت تایید خواهد شد)
کمیسیونهای مهمان:
(هر متقاضی می توانند دو کمیسیون را به عنوان کمیسیون مهمان انتخاب نماید)





کمیسیونفرآوردههایروغنی
کمیسیونفرآوردههایپارافینی
کمیسیونقیر
کمیسیونپتروشیمی





کمیسیونشیمیاییوگاز
کمیسیوننفت،سواپ،ترانزیتوبانكرینگ
کمیسیونبازرگانان
نام و امضاء مجاز شرکت

نام شرکت:
شمارهثبت:
نامتجاری:
شمارۀکارتبازرگانی:
ناممدیرعامل:
نامپدر:
شمارهشناسنامه:
شمارهملی:
شمارهموبایلمدیرعامل:
نام و نام خانوادگی رابط:

سال تأسیس:
محل ثبت شرکت:
شماره شناسه ملی:
نام رئیس هیئتمدیره:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
شماره ملی:
شماره موبایل رئیس هیئتمدیره:
شماره موبایل رابط:
سمت:
 تحت پوشش
سواپ تعداد نیروهای شاغل ....... :نفر

 تعاونی
 دولتی
 خصوصی
نوع مالكیت:
 حملونقل/ترانزیت
 بازرگانی
نوع فعالیت واحد  :تولیدی
نشانیپستی:
نشانیپستی:
واحدتولیدی:
دفترمرکزی:
کدپستی:
کدپستی:
شمارهفکسدفترمرکزی:
شمارهتلفندفترمرکزی:
شمارهفکسواحدتولیدی:
شمارهتلفنواحدتولیدی.:
آدرسوبسایت:
آدرسایمیل:
....................................................................... -2
نام معرفین.................................................................... -1 :

فرآوردههای تولیدی:
مجموع تناژ تولیدی یک سال گذشته.................. :
o
ظرفیت اسمی محصوالت مندرج در پروانه بهرهبرداری:
o
(تصویر پروانه بهر برداری پیوست شود)
ظرفیت عملیاتی محصوالت بر اساس پروانه بهرهبرداری
o
(طبق جدول تنظیمشده از سوی آن شرکت بر روی سربرگ شرکت پیوست شود)
نوع و مقدار خوراک (های) موردنیاز واحد تولیدی .................. :بهصورت ماهیانه
o
(طبق جدول تنظیمشده از سوی آن شرکت بر روی سربرگ شرکت پیوست شود)
فرآوردههای تولیدی به ترتیب میزان تولید:
-1

-2

-3

-4

 ..................بهصورت سالیانه

-5

مجموعه تناژ صادراتی طی یک سال گذشته .............. :ارزش صادراتی ارزی .............. :ارزش صادراتی ریالی................... :
فرآوردههای صادراتی به ترتیب میزان صادرات:

-1

-2

-3

-4

-5

کمیسیون تخصصی اصلی:
(این کمیسیون به تشخیص دبیرخانه اتحادیه و بر اساس زمینه فعالیت شرکت تایید خواهد شد)
کمیسیونهای مهمان:
(هر متقاضی می توانند دو کمیسیون را به عنوان کمیسیون مهمان انتخاب نماید)
کمیسیون شیمیایی و گاز

کمیسیونفرآوردههایروغنی

کمیسیون نفت ،سواپ ،ترانزیت و بنكرینگ

کمیسیونفرآوردههایپارافینی

کمیسیون بازرگانان

کمیسیونقیر

کمیسیونپتروشیمی


نام و امضاء صاحب کارت
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 -1مشخصات مدیریتی و نیروی انسانی
مشخصات اعضاء هیئتمدیره و مدیران شرکت
نامونامخانوادگی

سمت

تحصیالت
درجه

رشته

تاریخاخذمدرک

سابقهکارمرتبط با
فعالیتهایشرکت

 - 2توان تجهیزاتی
فهرست ماشینآالت و تجهیزات تولیدی
ردیف

نامماشینآالتوتجهیزات

شرحمختصرمشخصاتو
مدتزمانکارکرد

تعداد

ملكی/استیجاری

 – 3توان مالی شرکت در  5سال گذشته
جدول 3-1
سال

کلمحصولصادرشده(تن/بشكه)

مبلغصادراتیارزی

مبلغصادراتیریالی

جدول 3-1
سال

کلمبلغبیمهتأمیناجتماعیپرداختشده
قطعییاعلیالحساب(میلیونریال)

کلمبلغمالیاتپرداختی(میلیونریال)
قطعییاعلیالحساب

تذکر :عضو اتحادیه /متقاضی عضویت اتحادیه مخیر به تكمیل جداول  3-1و  3-2میباشد .در
صورت عدم تكمیل میتواند سقف حداکثر اعتبار شرکت را از بانکها یا مؤسسات مالی ارائه نماید.

 -1عضو کدام تشکل یا انجمن صنفی هستید؟ (با ذکر تاریخ عضویت)
 اتاق های بازرگانی سراسر کشور (لطفاً نام ببرید) : اتاق های مشترک ایران با سایر کشورها (لطفاً نام ببرید) اتحادیه ها و تشکل های صنفی دیگر (لطفاً نام ببرید) هرگونه تشکل یا سازمان و ارگانهای غیر دولتی (لطفاً نام ببرید) -2آیا اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل آن شرکت محترم عضو هیأت مدیره تشکل
های دیگر صنفی ،اقتصادی ،اجتماعی و امثالهم میباشد؟ (لطفاً نام ببرید)
 -3آیا اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل آن شرکت محترم عضو هیأت مدیره یا مدیر
عامل و یا سهامدار عمده شرکت های دیگری نیز می باشند؟
خیر 
بلی 
در صورتیکه پاسخ مثبت می باشد:
لطفاً نام هر یک از شرکت ها و سمت فرد مربوطه و نوع فعالیت شرکت مزبور را مرقوم
فرمائید.
 -4آیا آن شرکت در خارج از ایران دارای دفتر یا نمایندگی و یا شعبه می باشد؟
خیر 
بلی 
لطفاً اسم کشورها را مرقوم فرمائید:
 -5در صورت نیاز به برگزاری جلسات و یا پیگیری کارهای اتحادیه در سازمان ها،
نهادها و مراجع قانونی تحت پوشش سه قوه مملکتی آیا اتحادیه می تواند از کمک آن
عضو محترم بهره گیری نماید؟
لطفاً نام ببرید:

لطفاً متن تعهدنامه را در سربرگ شرکت تنظیم و ارسال فرمایید.
اینجانب/شرکت  ---------------بهعنوان عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و
پتروشیمی ایران بدینوسیله متعهد و ملزم میشوم موارد مشروحه ذیل را بهطور کامل رعایت نمایم.
 .1اجرای کامل اساسنامه اتحادیه
 .2مقید به رعایت مرامنامه اتحادیه میباشم.
 .3تالش در جهت حفظ شأن و ارتقاء جایگاه اتحادیه در کلیه جوامع تجاری و اداری داخلی و
بینالمللی
 .4حضور فعال در جلسات و مجامع اتحادیه طبق دعوتنامههای ارسالی
 .5اجرای کامل ضوابط و مقررات اعالمشده از سوی سازمانهای ذیربط تحت قانون جمهوری اسالمی
ایران و تالش جهت ارتقای کیفی و کمی صادرات و پرهیز از رقابت ناسالم و پایبندی به تعهدات با
طرفهای خارجی و داخلی
 .6اجرای کامل دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی
یارانهای
 .7مشارکت و همیاری در تأمین منابع مالی مصوب مجامع و هیئتمدیره جهت پیشبرد امور اتحادیه
 .8خودداری از هرگونه رفتار و یا عملکردی که به حیثیت و جایگاه اتحادیه خدشه وارد نماید و در
صورت تخطی در برابر کمیته پایش و نظارت پاسخگو باشم.
 .9حداقل در یکی از کمیسیونهای تخصصی اتحادیه فعالیت داشته و در روند تصمیمگیریهای
اتحادیه نقش مؤثر ایفاء نمایم.
 .10در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق هیئتمدیره اتحادیه مختار خواهد بود در مورد ادامه
عضویت این شرکت تصمیمگیری نموده  ،در صورت تعلیق و ابطال عضویت هیچگونه ادعایی در
خصوص وجوه پرداختی و حقوق احتمالی نخواهم داشت.

نامونامخانوادگی:
مهروامضاء

مرامنامهاتحادیهصادرکنندگانفرآوردههاینفت،گازوپتروشیمیایران

 -1مقدمه
مرامنامه منشوری است رفتاری و اخالقی که هر عضو اتحادیه تعهد مینماید با امضاء و اجرای آن در جهت حفظ و گسترش تعاون و
همبستگی درون بخشی و ارتقای جایگاه اتحادیه در جوامع تجاری ،بازرگانی و اداری اعم از داخلی و بینالمللی حداکثر تالش خود را
مبذول نموده و درراستای پیشبرد اهداف آن که در اساسنامه قید گردیده با اتحادیه همکاری و مساعدت نماید.
 -2قلمروی اجرای مفاد مرامنامه
رعایت اصول مندرج در این مرامنامه برای کلیه اعضای اتحادیه در حوزه فعالیت اتحادیه الزم الرعایه میباشد.
 -3تاریخ اجرای مرامنامه
مفاد این مرامنامه در جلسه هیئتمدیره اتحادیه روز سهشنبه مورخ  02/08/91مطرح و به تصویب رسیده و از این تاریخ به
مورداجرا قرار میگیرد.
 -4اصول این مرامنامه عبارتند از:
• كليه اعضاء حداكثر تالش خود را در جهت حفظ حیثیت و آبروی اتحادیه معمول نموده و متعهد به اساسنامه اتحادیه و اجرای قوانین و
مقررات جاری میباشند و از هرگونه اقدامی که به حیثیت و آبروی اتحادیه و اعضاء خدشه وارد نماید ،و همچنین از انجام رقابتهای
ناسالم قویاً خودداری و در صورت ارتکاب هرگونه خالف در برابر کمیته پایش و نظارت پاسخگو خواهند بود.
• کلیه اعضاء موظف میباشند در تعامالت و روابط تجاری خود با کلیه شرکتها ،دستگاههای دولتی  ،عمومی و خصوصی ازجمله
بانکها ،تأمینکنندگان مواد اولیه و  ...نسبت به انجام تعهدات قراردادی و مالی خود پایبند باشند.
• کلیه اعضاء در تعامالت تجاری با مشتریان و خریداران محصوالت و خدمات طرف قرارداد خود به اصل پذیرفتهشده "مشتری
مداری" ارج نهاده و ضمن رعایت آن تالش مینمایند تا رضایت مشتریان خود را با عرضه محصوالت و خدمات کیفی جلب نموده و
در راستای ارتقاء استانداردهای موجود کوشش نمایند.
• کلیه اعضاء ملزم میباشند ،در راستای حفظ و گسترش بازارهای هدف نسبت به ارائه خدمات و محصوالت کیفی اقدام نموده و از
رقابتهای ناسالم و عرضه محصوالت فاقد استاندارد پرهیز مینمایند.
• رعایت انصاف ،صداقت ،عدالت و تواضع در هنگام تعامل با مشتریان و تأمینکنندگان مواد اولیه و کاال و پرهیز از اعمال تبعیض
بین شرکتها و مؤسسات طرف معامله بایستی همواره مدنظر اعضاء قرار گیرد.
• کلیه اعضاء ملزم میباشند ،رعایت اصول اخالقی و موازین قانونی را سرمنشأ رفتارهای خود در مالقات با دیگران قرار داده و از
بهکارگیری شیوههای نامعقول و غیرقانونی برای پیشبرد مقاصد صنفی ازجمله دادن هرگونه امتیاز مالی و غیرمالی و پرداخت پاداش
که موجب خدشه به روح و رسالت جمعی اتحادیه در ایجاد سختکوشی و موفقیت میگردد ،اکیداً خودداری خواهند نمود.
• کلیه اعضاء تالش مینمایند تا اتحادیه را جهت تحقق هدف نهایی آن که ساماندهی کلیه امور مربوط به تولید ،صادرات ،واردات،
ترانزیت ،سواپ و بنکرینگ میباشد ،یاری نمایند.
• کلیه اعضاء تالش مینمایند تا با مشارکت فعال در اجرای برنامههای اتحادیه ازجمله برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی،
همایشها و سمینارهای تخصصی و بازرگانی و همچنین تأسیس شرکتهای سرمایهگذاری ،کنسرسیومهای صادراتی و اقتصادی،
شرکتهای تعاونی ،اجرای برنامههای تبلیغاتی ،فرهنگی ،علمی ،صنعتی و بازرگانی و سایر برنامهها ،زمینهساز موفقیتهای بیشتر
اتحادیه در جهت نیل به اهداف آن گردند.
• کلیه اعضاء موظف به پرداخت حق عضویتهای سالیانه و همچنین حمایتهای مالی و سایر موارد مصوب مجامع عمومی طبق
اساسنامه میباشند.
• کلیه اعضاء موظف به حضور در جلسات اعم از کمیسیونها و مجامع و غیره بر اساس مقررات اتحادیه میباشند.
• عضوی که از اهداف و مقررات مندرج در اساسنامه و مرامنامه تخلف نموده و مینماید ،از عضویت در اتحادیه به حالت تعلیق
درخواهد آمد.
با آرزوی توفیق و دستیابی به اهداف متعالی اتحادیه با همفکری ،همکاری و مشارکت کلیه اعضای محترم و توفیقات روزافزون
ایشان
هیئتمدیرهاتحادیهصادرکنندگان
فرآوردههاینفت،گازوپتروشیمیایران

اینجانب/اینجانبان متعهد به اصول مرامنامه و ملزم به رعایت اصول و اجرای آن میباشیم.
نام شرکت:
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز:
مهر و امضاء

