
شماره سریال:           ١١٥٠٣٣٣٢ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٤٣٤٠١٦شماره:
١٤٠١/٠٣/٣١تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی وگمرکات اجرایی 

موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصوالت تولیدی شرکتهای اکسیر سازان اطلس، طالیه داران نفت کوثر آذربایجان، پترو ستاره پویا، پاالیش 
پترولیوم خاورمیانه، آسیا بام ظفر، پترو پاالیش کاسپین سارویه، پترو آذر آسیا،  پاالیش نفت آفتاب، چاپار شیمی زاگرس، پتروشیمی مارون. 

با سالم،
    پیرو بخشنامه شماره ١٦٦/٩٦/٢۷٤٩٠٥ مورخ ٩٦/٠۷/١١ موضوع اعالم فهرست اسامی ٢٥٨ شرکت صادرکننده نفتی که محصوالت آنها 
استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ٣٨١٢٠٦  مورخ ١٤٠١/٠٣/٢٢، به پیوست تصویر نامه های شماره 
۷٠٤٤٥ – ٠٣/٢٨/ ١٤٠١ و ٦٤۷٦٦ – ١٤٠١/٠٣/٢٢  سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعالم کدهای استاندارد سازی فرآورده های نفتی 
صادراتی به شرح جدول 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. 
 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  -

٩١/١٤٩٤۷٥ مورخ ٩٩/١٠/١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصادو دارایی جهت استحضار.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين










	92.1401.434016-14010331
	64766
	70445

