
شماره سریال:           ١١٣١٦٠٧٨ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٢٦٢٦١٩شماره:
١٤٠١/٠٢/٣١تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم،
   پیرو بخشنامه شماره ٣٣/١٤٠١/١٦٥٨٧٣ مورخ ١٤٠١/٠٢/١٠ موضوع نحوه استفاده از کدهای عمومی هیدروکربور حاصل از برش 
میعانات گازی پارس جنوبی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ٤٠٠٧٤ مورخ ١٤٠١/٢/٢٤ دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و 
وارداتی سازمان ملی استاندارد و تصویر نامه شماره ٦٠/٥١٣٥٨ مورخ ١٤٠١/٢/٢٠ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مبنی بر اینکه «عناوین هیدروکربن های سبک و هیدروکربن های سنگین محصول واحدهای تولیدی بجز مجتمع های پتروشیمی 
و پاالیشگاهها (عاری از از هر گونه فرآورده یارانه ای) به ترتیب  با کد ایسیک ٢٣٢٠٤١٢٤٦٧ و  ٢٣٢٠٤١٢٤٦٨»  مشتمل برکلیه 

فرآیندهای مربوط در تولید فرآورده های هیدروکربنی اعم از برش و ...می باشد،  ارسال و اعالم می گردد: مطابق مفاد نامه های       
فوق الذکر، واحدهای تولیدی در صورت درج عبارت عناوین «هیدروکربن های سبک محصول واحدهای تولیدی بجز مجتمع های 
پتروشیمی و پاالیشگاهها (عاری از از هر گونه فرآورده یارانه ای) کد ایسیک ٢٣٢٠٤١٢٤٦٧»  یا «هیدروکربن های سنگین محصول 

واحدهای تولیدی  بجز مجتمع های پتروشیمی و پاالیشگاهها (عاری از از هر گونه فرآورده یارانه ای)  با کد آیسیک ٢٣٢٠٤١٢٤٦٨» در  
پروانه های بهره برداری، می توانند از  کدهای عمومی (حاصل از برش گیری میعانات گازی پارس جنوبی -ترش) مندرج در بخشنامه 
پیروی با رعایت سایر مقررات مربوطه (از جمله دستورالعمل اصالح و بهبود فرآیندهای گمرکی ابالغ شده طی بخشنامه شماره 

٢٥٦/٩٨/١٤٠٨١٠٤  مورخ ٩٨/١٠/٣٠) استفاده نمایند. 

 

 

رونوشت به :
- معاونت محترم تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه شماره ٩١/١٤٩٤٧٥ مورخ ٩٩/١٠/١ 

معاونت محترم حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارائی جهت استحضار.
- جناب آقای پرهام فر بازگشت به مفاد نامه شماره ١/٢٠٠٤٩٠/ص مورخ ١٤٠١/٢/٢١  موضوع شرکت پترو پاالیش تکران پارس جهت استحضار.

- جناب آقای علیپور سرپرست دفتر پیگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بازگشت به نامه های منتهی به  نامه فوق الذکر و  با عنایت به ابالغ مراتب، چنانچه نظر دیگری در 
خصوص موضوع دارند، دستور بفرمایید مراتب را اعالم نمایند. 

- جناب آقای صفدری سرپرست محترم دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت،معدن و تجارت احتراماً بازگشت به نامه فوق الذکر و  با عنایت به ابالغ مراتب، چنانچه نظر دیگری در خصوص 
موضوع دارند، دستور بفرمایید مراتب را اعالم نمایند. 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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