
شماره سریال:           ١١٠٦٠٠٨٧ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٨١٧٣٨٧شماره:
١٤٠٠/١٢/٢٨تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی 

با سالم،
        

 پیرو بخشنامه شماره ٣٣٥/١٤٠٠/١٧٢٥٢٦٤ مورخ ١٤٠٠/١٢/١٥ موضوع ساماندهی صادرات شمش فوالدی ، به پیوست تصویر نامه 
شماره ٦٠/٣٠٩٨١٧ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٥ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 
٦٠/٣٠٧١٨٩ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٣ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت  موضوع صادرات واحد های قوسی در 
سال ١٤٠١عیناً جهت اطالع و اقدام الزم طبق مفاد نامه های مذکور و جدول ضمیمه صرفاً توسط شرکت های ذگر شده ذیل کد های 
طبقه بندی اعالمی با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام صرفاً  از تاریخ ١٤٠١/٠١/٠١تا تاریخ  ١٤٠١/٠٢/٣١ 

ارسال می گردد.
 

 

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.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها







محصولكدتعرفهشناسه ملينامرديف

شمش فوالدي (بيلت و بلوم)7207-101028300887206آهن و فوالد ارفع1

شمش فوالدي (بيلت و بلوم و اسلب)7207-101011382947206فوالد خوزستان2

شمش فوالدي (بيلت و بلوم)7207-101040882257206فوالد سيرجان ايرانيان3

شمش فوالدي (بيلت و بلوم)7207-108615693207206فوالد كاوه جنوب كيش4

شمش فوالدي (بيلت و بلوم)7207-106301616497206مجتمع جهان فوالدسيرجان5

شمش فوالدي (بيلت و بلوم)7224-7207-101025997137206مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگاد6

شمش فوالدي (بيلت و بلوم)7207-108619263587206مجتمع فوالد خراسان7

شمش فوالدي (بيلت و بلوم)7207-101018877447206مجتمع معدني و صنعتي چادرملو8

شمش فوالدي (بيلت و بلوم)101037544367206فوالد زرند ايرانيان9

شمش فوالدي (بيلت و بلوم)7207-102600853037206سهامي ذوب آهن اصفهان10

شمش فوالدي (بيلت و بلوم)7207-101026293197206مجتمع ذوب آهن فوالد خزر11

شمش فوالدي (بيلت و بلوم)7207-108611265707206مجتمع ذوب وريخته گري فوالدويان12

شمش فوالدي (بيلت و بلوم)7207-140038298307206البرز ناب آرش13

شمش فوالدي (بيلت و بلوم)7207-103206858297206بوتياي ايرانيان14

شمش فوالدي (اسلب)102602894647207فوالد مباركه اصفهان15

شمش فوالدي (اسلب)108001540247207فوالد هرمزگان جنوب16
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