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با سالم،
پیرو بخشنامه شماره ٢٥/١٤٠٠/٢٤١٣٦٥ مورخ ١٤٠٠/٠٢/٢٦ موضوع فهرست بازنگری شده کدهای طبقه بندی محصوالت  -١
پتروشیمی (اعالمی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی) مربوط به دستورالعمل ساماندهی محصوالت پتروشیمی، به 
پیوست تصویر نامه شماره ٦٠/١١٣٠٤٦ مورخ ١٤٠٠/٤/٢٧ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن وتجارت منضم به    نامه 
های شماره ١٠٨/٣١٩٥١-١ ص پ مورخ ١٤٠٠/٤/١٦ و شماره ٢٩٠٤٤/ص پ مورخ ١٤٠٠/٤/٥ شرکت دفترتوسعه صنایع پایین دستی 
صنایع  ملی پتروشیمی در خصوص صادرات گرید های جدید پلی اتیلن سنگین تزریقی جهت اقدام مطابق با نام شرکت، شناسه ملی و کد 
طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال  میگردد. (توضیح اینکه نامه شماره١٠٨/١٩٠٢٣-١ ص 
پ مورخ ١٤٠٠/٠٢/٢٢ دفتر توسعه صنایع پایین دستی منضم به ١٠ برگ فهرست کدهای طبقه بندی محصوالت پتروشیمی که در ضمائم 
نامه فوق الذکر دفتر مقررات صادرات و واردات، الصاق گردیده ولی در متن نامه اشاره ای به آن نگردیده است، فعالً مالک عمل نبوده و 
با توجه به مندرجات بند ١ رونوشت این بخشنامه به دفتر مقررات، در صورت ابالغ آن از سوی دفتر مقررات، مراتب متعاقباً به کلیه 

گمرکات ابالغ خواهد گردید.)
پیرو بخشنامه های شماره ١٣/١٤٠٠/١١٤١٤٧ مورخ ١٤٠٠/٠١/٣١، شماره ٣١/١٤٠٠/٢٧٦٠٨٠ مورخ ١٤٠٠/٠٣/٠٢، شماره  ٤٤/٣٧٦٨٤٥  -٢
مورخ ١٤٠٠/٠٣/٢٣، شماره  ٥٣/١٤٠٠/٤١٦٦٧٦ مورخ ١٤٠٠/٣/٣١ و شماره ٧٢/١٤٠٠/٥١٣٣٤٠ مورخ ١٤٠٠/٠٤/١٩ موضوع فهرست 
کدهای طبقه بندی محصوالت پتروشیمی (اعالمی از سوی دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت) 
مربوط به دستورالعمل ساماندهی محصوالت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره ٦٠/٩٩٦٦٨ مورخ ١٤٠٠/٤/١٢ دفترمقررات 
صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره ٦٠/٩٥٦٣٧ مورخ ١٤٠٠/٤/٦ مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن 

وزارتخانه جهت اطالع و اقدام الزم با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال میگردد.

 

 

رونوشت:
معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٠٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه  -

شماره ٩١/١٤٩٤٧٥ مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.
جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت احتراماً: -

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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با عنایت به اینکه در  نامه شماره ٦٠/١١٣٠٤٦ مورخ ١٤٠٠/٤/٢٧ آن دفتر صرفاً به ابالغ نامه های شماره ١٠٨/٣١٩٥١-١ ص پ مورخ ١٤٠٠/٤/١٦ و شماره ٢٩٠٤٤/ص پ  -١
مورخ ١٤٠٠/٤/٥ دفترتوسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اشاره شده است، لیکن در ضمائم نامه موصوف، عالوه بر دو نامه اخیرالذکر، تصویر نامه 
شماره١٠٨/١٩٠٢٣-١ ص پ مورخ ١٤٠٠/٠٢/٢٢ دفتر توسعه صنایع پایین دستی منضم به ١٠ برگ فهرست کدهای طبقه بندی محصوالت پتروشیمی نیز الصاق گردیده 
که تاکنون به این دفتر ابالغ نگردیده است، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به موضوع مجدداً بررسی و درصورتیکه قرار است نامه اخیر منضم به فهرست ١٠ صفحه 
ای اشاره شده جایگزین فهرست ابالغ شده موضوع نامه شماره ٦٠/٥٧٢٢٧ مورخ ١٤٠٠/٠٢/٢٢ آن دفتر گردد، مراتب را صراحتاً اعالم نمایند تا امکان ابالغ موضوع به 
گمرکات اجرایی کشور فراهم گردد. ضمن اینکه فهرست ١٠ صفحه ای اشاره شده ناخوانا بوده و در صورت تشخیص آن دفتر به ابالغ، الزم است فهرست خوانا به این 

دفتر ابالغ گردد.  
٢-  به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اشتباهات ناشی از ابالغ فهرستهای مکرر و مختلف، خواهشمند است دستور فرمایید آن دفتر به صورت مستمر آخرین 
فهرست بازنگری شده کدهای طبقه بندی اقالم مشمول ماده ٩ دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی را براساس کدهای اعالم شده از سوی دفتر صنایع غیرفلزی 

آن وزارتخانه و نیز دفتر صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشمی تجمیع و جهت ابالغ به کلیه گمرکات اجرایی کشور، به این دفتر ارسال نمایند. 
جناب آقای صفدری مدیرکل محترم دفتر صنایع غیرفلزی وزار ت صنعت، معدن و تجارت احتراماً جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم به منظور جلوگیری از بروز اشتباه  -

در گمرکات اجرایی کشور.
جناب آقای متقی مدیرکل محترم دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی احتراماً جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم به منظور جلوگیری از بروز اشتباه در  -

گمرکات اجرایی کشور.
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