
شماره سریال:           ١٠٥٣٤٣٣٨ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٤٤١٨٨٧شماره:
١٤٠٠/١٠/٢١تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی وگمرکات اجرایی 

موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصوالت تولیدی شرکتهای پتروپاسارگاد خاورمیانه، رز طالیی، بهروان کیمیا نوین ایساتیس، پاالیش نفت 
آفتاب، عایق اصفهان، پارس پترو شوشتر، پترو آذر آسیا، درخشان شیمی بندر، پتروشیمی ایالم ،  پارس پترو شوشتر ،  زرین شیمی امید، تجارت 

همراهان نفیس، پتروپاالیش قلب آسیا، اکسیرسازان اطلس و ابطال کداستاندارد سازی شرکت  پاالیش پگاه پرشنگ . 
با سالم،

    پیرو بخشنامه شماره ١٦٦/٩٦/٢٧٤٩٠٥ مورخ ٩٦/٠٧/١١ موضوع اعالم فهرست اسامی ٢٥٨ شرکت صادرکننده نفتی که محصوالت 
آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره  ١٤٠٠/١١٢٥٤٠٠ مورخ ١٤٠٠/٠٨/٢٥، به پیوست 

تصویرنامه های شماره  ٢٣٥٦٥٧ مورخ ١٤٠٠/٠٩/٢٧ و ٢١٨٠٠١ مورخ ١٤٠٠/٠٩/٠٨ و ٢٤١٤٨٥ مورخ ١٤٠٠/١٠/٠٤  و ٢٥٥٢٠٩ مورخ  
١٤٠٠/١٠/١٨ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعالم کدهای عمومی استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جداول 
اکسل در فایل پیوست، ارسال و اعالم می دارد: شرکت های مذکور مجاز  می باشند صرفاً محصوالت کدگذاری شده خود را به میزان 
سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابالغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود 
و اصالح فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده هاو مشتقات نفتی» (ابالغ شده طی 
بخشنامه شماره ٢٥٦/٩٨/١٤٠٨١٠٤ مورخ ٩٨/١٠/٣٠) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع 
نفت و گاز، اقدام به اظهار و  انجام فرآیند صادرات  نمایند. همچنین به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۰۹/۲۳۵۸۷۲،۲۷ 

سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر ابطال کداستاندارد سازی شرکت  پاالیش پگاه پرشنگ ارسال می گردد. 
 بدیهی است این بخشنامه صرفاً جهت اقدام درگمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابالغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی 

می باشد.

 

 

رونوشت: :معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماٌ در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٩/٨/٩٠٦٢٦،١٢ آن معاونت و نیز نامه 
شماره ٩١/١٤٩٤٧٥ مورخ ٩٩/١٠/١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصادو دارایی جهت استحضار.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها





















اضافه شدن عنوان در پروانه بهره برداریعنوان محصول تأیید شدهکد فرآوردهواحد تولیدیردیف

350280680پتروآذر آسیا1
(6504با شماره درخواست )هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ -80

(با توجه به نقطه اشتعال ،گوگرد کل،مرکاپتان ،جرم حجمی،میزان بنزن،آروماتیک و محدوده تقطیر )

612090615درخشان شیمی بندر2
(6469با شماره درخواست )هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ -15

(با توجه به نقطه اشتعال ،جرم حجمی،میزان گوگرد ،مرکاپتان و محدوده تقطیر )

612090616درخشان شیمی بندر3
(6467با شماره درخواست )هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ -16

(با توجه به نقطه اشتعال ،جرم حجمی،میزان گوگرد ،مرکاپتان ،آروماتیک،بنزن  ومحدوده تقطیر )

612090617درخشان شیمی بندر4
(6471با شماره درخواست )هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ -17

(با توجه به نقطه اشتعال ،جرم حجمی،میزان گوگرد ،مرکاپتان ،آروماتیک،بنزن ومحدوده تقطیر )

612090618درخشان شیمی بندر5
(6468با شماره درخواست )هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ -18

(با توجه به نقطه اشتعال ،جرم حجمی،میزان گوگرد ،مرکاپتان ،آروماتیک،بنزن  و محدوده تقطیر )

612090619درخشان شیمی بندر6
(6472با شماره درخواست )هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ -19

(با توجه به نقطه اشتعال ،جرم حجمی، گوگرد ،مرکاپتان و محدوده تقطیر )

843662301پتروشیمی ایالم7
(6008با شماره درخواست)بنزین پیرولیز -1

(با توجه به روند تقطیر،دانسیته ،میزان گوگرد،میزان آروماتیک ،میزان بنزن ونقطه ریزش)

613240917پارس پترو شوشتر8

(5913با شماره درخواست )اکتان بوستر -  17

 در هنگام صادرات جهت تعیین مقدارمتانول و GCبا توجه به نقطه اشتعال، جرم حجمی،گوگرد،مرکاپتان و روند تقطیر،به شرط انجام )

MTBE )

اکتان بوستر

613240612پارس پترو شوشتر9
(5918با شماره درخواست )هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ - 12

(با توجه به دانسیته، نقطه اشتعال، محدوده تقطیر، میزان بنزن، میزان آروماتیک، میزان گوگرد و میزان مرکاپتان)

613240913پارس پترو شوشتر10
(5910با شماره درخواست )اکتان بوستر - 13

(با توجه به دانسیته، نقطه اشتعال، محدوده تقطیر و مقادیر بنزن، آروماتیک، گوگرد و مرکاپتان)
اکتان بوستر

613240914پارس پترو شوشتر11
(5911با شماره درخواست )اکتان بوستر -  14

(با توجه به دانسیته، نقطه اشتعال، محدوده تقطیر و مقادیر بنزن، آروماتیک، گوگرد و مرکاپتان)
اکتان بوستر

613240915پارس پترو شوشتر12
(5912با شماره درخواست )اکتان بوستر -  15

(با توجه به دانسیته، نقطه اشتعال، محدوده تقطیر و مقادیر بنزن، آروماتیک، گوگرد و مرکاپتان)
اکتان بوستر

613240916پارس پترو شوشتر13
(5937با شماره درخواست )اکتان بوستر -  16

(با توجه به دانسیته، نقطه اشتعال، محدوده تقطیر و مقادیر بنزن، آروماتیک، گوگرد و مرکاپتان)
اکتان بوستر

233650601زرین شیمی امید14
(3714با شماره درخواست)هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ -1

(با توجه به نقطه اشتعال ،جرم حجمی،میزان گوگرد،میزان مرکاپتان و محدوده تقطیر )
صادرات منوط به اصالح پروانه بهره برداری

413590602تجارت همراهان نفیس15
(5668با شماره درخواست )هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ -2

(با توجه به نقطه اشتعال ،جرم حجمی،میزان آروماتیک،بنزن،میزان گوگرد و محدوده تقطیر )
صادرات منوط به اصالح پروانه بهره برداری

283670601پتروپاالیش قلب آسیا16
(5542با شماره درخواست)هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ -1

(با توجه به نقطه اشتعال ،جرم حجمی،گوگرد، مرکاپتان، محدوده تقطیر،نقطه ریزش،حجم باقیمانده )

صادرات منوط به اصالح پروانه بهره برداری 

برای محصول هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ

1400/10/14 تا تاریخ 1400/10/08نتایج کدگذاری فرآورده های نفتی صادراتی از تاریخ 



اضافه شدن عنوان در پروانه بهره برداریعنوان محصول تأیید شدهکد فرآوردهواحد تولیدیردیف

610020675اکسیرسازان اطلس17
(6541با شماره درخواست)هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ -75

(با توجه به روند تقطیر ،دانسیته،میزان آروماتیک،گوگرد،بنزن)

610020676اکسیرسازان اطلس18
(6581با شماره درخواست)هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ -76

(با توجه به روند تقطیر ،دانسیته،میزان آروماتیک،گوگرد،بنزن)







اضافه شدن عنوان در پروانه بهره برداريعنوان محصول تأييد شدهكد فرآوردهواحد توليديرديف

رزطاليي3
(كدعمومي)
111110103

 كد عمومي هيدروكربن سبك برش اول حاصل از ميعانات پارس جنوبي شيرين سازي نشده
( با درصد استحصال 60 تا 65 درصد و درصد اتالف %3)

رزطاليي4
(كدعمومي)
111110104

كد عمومي هيدروكربن سبك برش دوم حاصل از ميعانات گازي پارس جنوبي  شيرين سازي نشده 
( با درصد استحصال 35 تا 40 درصد)

نتايج كدگذاري فرآورده هاي نفتي صادراتي از تاريخ 1400/08/18 تا تاريخ 1400/09/8



اضافه شدن عنوان در پروانه بهره برداریعنوان محصول تأیید شدهکد فرآوردهواحد تولیدیردیف

350450623بهروان کیمیا نوین ایساتیس1
(5004با شماره درخواست ) pas122هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد- 23

(با توجه به دانسیته ،محدوده تقطیر، نقطه اشتعال وگوگرد)

762470574پاالیش نفت آفتاب2
(5040با شماره درخواست )  MT156هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد - 74

( درجه سانتیگراد50درجه سانتیگراد و 40با توجه به دانسیته،محدوده تقطیر، نقطه ریزش،نقطه اشتعال،گوگرد،مرکاپتان،میزان باقیمانده و گرانروی در )

313200605عایق اصفهان3
(5240با شماره درخواست )هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ -5

(باتوجه به نقطه اشتعال ، جرم حجمی،میزان گوگرد،مرکاپتان ومحدوده تقطیر )

613240107پارس پترو شوشتر4
((برش اول )6386با شماره درخواست )محصول هیدروکربن سبک حاصل از برش گیری بنزین پیرولیز - 7

(با توجه به دانسیته، محدوده تقطیر، نقطه اشتعال، میزان گوگرد، مرکاپتان، آروماتیک و بنزن)% 1و میزان هدررفت % 29.4با میزان استحصال 

613240108پارس پترو شوشتر5
((برش دوم) 6387با شماره درخواست )محصول هیدروکربن سبک حاصل از برش گیری بنزین پیرولیز - 8

(با توجه به دانسیته،محدوده تقطیر،نقطه اشتعال،میزان گوگرد،مرکاپتان،آروماتیک و بنزن)% 1و میزان هدررفت % 68.6با میزان استحصال 

613240609پارس پترو شوشتر6
(6385با شماره درخواست )هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ -9

(با توجه به دانسیته، محدوده تقطیر،نقطه اشتعال ،میزان گوگرد ،مرکاپتان ،بنزن،آروماتیک )

613240610پارس پترو شوشتر7
(6371با شماره درخواست )هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ -10

(با توجه به دانسیته، محدوده تقطیر،نقطه اشتعال ،میزان گوگرد ،مرکاپتان ،بنزن،آروماتیک )

613240611پارس پترو شوشتر8
(6384با شماره درخواست )هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ - 11

(با توجه به دانسیته، محدوده تقطیر،نقطه اشتعال ،میزان گوگرد ،مرکاپتان ،بنزن،آروماتیک )

513610101پتروپاسارگاد خاورمیانه9
(6270شماره درخواست )هیدروکربن سبک حاصل از برش اول میعانات سراجه قم - 1

(، با توجه به دانسیته،محدوده تقطیر،نقطه اشتعال،  گوگرد، میزان مرکاپتان، آروماتیک، بنزن %0.3و میزان اتالف % 5.5با درصد استحصال )

513610102پتروپاسارگاد خاورمیانه10
(6271شماره درخواست )هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میعانات سراجه قم - 2

(، با توجه به دانسیته،محدوده تقطیر،نقطه اشتعال،  گوگرد، میزان مرکاپتان، آروماتیک، بنزن %94.2با درصد استحصال )

513610103پتروپاسارگاد خاورمیانه11
(6272شماره درخواست ) S500هیدروکربن سبک حاصل از برش اول میعانات گازی خانگیران - 3

(، با توجه به دانسیته ،محدوده تقطیرنقطه اشتعال، گوگرد،میزان مرکاپتان، آروماتیک، بنزن %0.27و میزان هدررفت % 33.62با درصد استحصال )

513610104پتروپاسارگاد خاورمیانه12
(6273شماره درخواست ) S500هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میعانات گازی خانگیران -4

(با توجه به دانسیته ،محدوده تقطیرنقطه اشتعال، گوگرد،میزان مرکاپتان، آروماتیک، بنزن %  66.11با درصد استحصال )

513610605پتروپاسارگاد خاورمیانه13
(6274با شماره درخواست )هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ - 5

(با توجه به دانسیته،محدوده تقطیر،نقطه اشتعال،گوگرد ،میزان مرکاپتان،بنزن،آروماتیک )

1400/09/30 تا تاریخ 1400/09/27نتایج کدگذاری فرآورده های نفتی صادراتی از تاریخ 
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