
 

 

 

  



 

 تعاریف
 ستاد: ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

 انجمن: انجمن صنایع بازیافت فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 

 ملی مدیریت و پایش روغن کارکرده به نشانی اینترنتی  سامانۀ :سامانهreopec.ir 

 .عامل: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقیِ دارای تجهیزات جمع آوری روغن کارکرده در محدودۀ جغرافیایی مشخص 

  :مع آوری و پاالیش روغن کارکرده.زمینه جدر  زبده و با تجربۀ انجمنمتشکل از کارشناسان  تیمیکارگروه 

 سامانه کارکرد

 در صورت مشاهده بوده و  ممنوع آوری و فروش روغن کارکرده سامانه در خصوص جمعقانون هرگونه فعالیت خارج از  مطابق

 . خواهد شدمواجه با تعزیر از سوی نهادهای ذیربط 

  می باشند. از انجمن  مجاز و اخذ کد عاملیت سامانهدر  خود موظف به ثبت اطالعاتروغن کارکرده جمع آوری  عاملینکلیه 

  کارکرده به واحدهای تصفیه دومِ ثبت شده در سامانه می باشند و عاملین دارای کد عاملیت تنها مجاز به فروش روغن

 فروش روغن کارکرده خارج از شبکه غیرقانونی تلقی می گردد.

  ناجا و نهادهای نظارتی تنها به محموله هایی اجازه تردد در جاده های بین شهری خواهند داد که قبال در سامانه ثبت و

 یر مدارک محموله به همراه داشته باشند.فاکتور هلوگرام دار انجمن را با سا

  اطالعات درج شده معامالت در سامانه از جمله فروشنده و خریدار، میزان محموله، قیمت و سایر اطالعات مندرج در فاکتور

 فروش، محرمانه تلقی شده و هیچ یک از اعضا به این اطالعات دسترسی ندارند.

  معامله نداشته و در هیچ یک از بخش های تجاری و انتفاعی معامالت روغن انجمن هیچ نقشی در تعیین قیمت و طرفین

کارکرده مداخله نمی نماید. فعالیت انجمن تنها به حیطه تعریف شده در قانون محدود شده که شامل ساماندهی و بهینه 

 سازی شبکه جمع آوری تا تصفیه روغن کارکرده می باشد.

 رکردهین جمع آوری روغن کاعامل دسته بندی 

 :بندی می گردند به شرح زیر دستهو سه گروه  جمع آوری در عاملین

  عامل حقیقی یا حقوقی دارای یک وسیله نقلیه 

 )عامل حقیقی یا حقوقی دارای بیش از یک وسیله نقلیه )ناوگان 

 عامل حقیقی و حقوقی دارای سایت تخلیه و بارگیری 



 

 استیجاری و یا قراردادی در اختیار عامل قرار گیرد.ی، ملک : وسیله نقلیه می تواند به صورت1نکته 

 کارگروه پس از بررسی مدارک عضویتِ متقاضی نسبت به دسته بندی عامل در یکی از سه گروه فوق اقدام می نماید.: 2نکته 

 از انجمن اخذ کد عاملیتشرایط 

 دارای سایت تخلیه و بارگیری اجازه ثبت نام در سامانه را خواهند داشت. این  عاملیندسته سوم یعنی تنها  تا اطالع ثانوی

 در سامانه درج اطالعات خودثبت نام و نسبت به  reopec.irنشانی اینترنتی سامانه به می توانند با مراجعه به  عاملین

 اقدام نموده و درخواست کد عاملیت نمایند.

 گروه بررسی شده و نتیجه ظرف مدت نهایتًا یک هفته از طریق سامانه و پیامک درخواست های واصله به انجمن توسط کار

 به اطالع متقاضی خواهد رسید.

 انجام پس از جمع آوری روغن کارکرده مجاز برای اجرایی، کد عاملیت متقاضی از نظر حقوقی و  احراز اهلیتِ در صورت

 شود. ل قرار داده میمو در اختیار عا تشریفات اداری الزم صادر

 عاملدر اختیار  خرید و فروش روغن کارکردهثبت معامالت  های الزم برای ورود به سامانه ودسترسی  همراه با کد عاملیت 

 .  گذاشته خواهد شد

  پایان این مدت، انجمن بر اساس نظریه کارشناسی کارگروه نسبت به ادامه و مدت اعتبار کد عاملیت یکساله بوده و پس از

 عاملیت تصمیم گیری می نماید.یا ابطال کد 

  زمان ثبت نام و عضویت دسته اول و دوم عاملین جمع آوری متعاقباً و از طریق سامانه به نشانیreopec.ir  اطالع رسانی

 خواهد شد.

 می تواند به ابطال موقت و یا دائمی کد عاملیت منجر شود. عامل الزم به ذکر است که هر گونه تخلف 

 در سامانه گردش کار عضویت

 ی )تنها عاملین دارای سایت تخلیه و بارگیری( می توانند با مراجعه به نشانی اینترنت انمتقاضیreopec.ir  و با استفاده از

برای متقاضی ارسال  پیامکاقدام نمایند. سامانه کد احراز هویت را از طریق اولیۀ  نامنسبت به ثبت  خودشماره تلفن همراه 

 در حفظ شماره همراه مورد نظر کوشا باشید(شماره به عنوان نقطه تماس، لطفا  با توجه به استفاده از اینمی نماید. )

  ،متقاضی می تواند پس از ورود کد اعتباری از طریق نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شده و اطالعات عمومی

 مشخصات ناوگان و سایت تخلیه بارگیری را به همراه اسناد مربوطه در فرم های تعبیه شده در سامانه ثبت نماید.

  متقاضی می تواند به دفعات به سامانه مراجعه نموده و هربار فرم ها و بخش  "درخواست کد عاملیت"تا قبل از زدن دکمه

 ناقص را تکمیل نماید.  یها



 

 درخواست کد عاملیت دسترسی های متقاضی به اطالعات ثبت شده غیر فعال شده و اطالعات  پس از تکمیل اطالعات و

 برای بررسی در اختیار انجمن قرار می گیرد. در این زمان تنها بخش پیام در پروفایل متقاضی فعال می باشد.

 جهت دسترسی های متقاضی موارد از طریق پیام به اطالع متقاضی رسیده و  ثبت شده، در صورت ناقص بودن اطالعات

 می شود. این پروسه تا تکمیل اطالعات ارسالی توسط متقاضی می تواند چندین بار تکرار شود.فعال تکمیل اطالعات مجددا 

  .نتیجه بررسی کارگروه از طریق پیام و پیامک به اطالع متقاضی رسانده می شود 

 ه کدی منحصر بفرد و غیر قابل جعل می باشد تخصیص داده به متقاضیان تایید شده از سوی انجمن، کد عاملیت مجاز ک

 شده و این کد از طریق بخش پیام سامانه و پیامک به عامل اطالع داده می شود .

 ارسال نماید. در  می بایست ابتدا موارد را به همراه مستندات برای ادمیندر اطالعات، عامل تغییر هرگونه ه در صورت نیاز ب

ادمین موقتا دسترسی های عامل را فعال و پس از اعمال تغییرات مجددا آن را غیرفعال خواهد  به تغییر،و نیاز  صورت تایید

 این کار با هدف ثبت سوابق تغییرات صورت می پذیرد. کرد.

 روغن کارکرده در سامانه گردش کار ثبت معامالت

  مجاز به فروش روغن کارکرده به واحدهایی هستند که دارای پروانه تنها دارندگان کد عاملیت جمع آوری روغن کارکرده

  به عضویت سامانه درآمده باشند.قبال بهره برداری معتبر از وزارت صمت بوده و 

  عاملین می توانند با ورود به حساب کاربری خود در سامانه و استفاده از فرم مربوطه نسبت به ثبت فاکتور فروش اقدام

ین منظور کد عضویت واحد تصفیه دوم به عنوان خریدار مورد نیاز است. عامل پس از ورود کد عضویت خریدار نمایند. برای ا

نسخه  "چاپ"و پس از نهایی شدن و ثبت فاکتور در سامانه از طریق کلید میتواند اقدام به ثبت اطالعات محموله نموده 

 چاپی مورد نیاز را تهیه نماید.

  ناجا آنالین ی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تعیین اصالت محموله های بین شهری عالوه بر استعالم ستاد مرکز دستوربر اساس

و مورد عاملین می بایست به میزان الزم  هلوگرام انجمن امکان پذیر می باشد. منقوش بهاز سامانه با رویت فاکتور فیزیکی 

 ایند.انجمن تهیه نممحل دفتر از هلوگرام تعیین اصاللت را نیاز 

از طریق تماس با دفتر انجمن صنایع بازیافت می توانید مراتب را سوالی در ارتباط با دستورالعمل، در صورت داشتن هرگونه 

 فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی با همکاران ما به اشتراک بگذارید.

 


