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١٤٠٠/٥١٣١٨٨شماره:
١٤٠٠/٠٤/١٩تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

 کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی 
موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصوالت تولیدی شرکتهای پترو یزدان کویر یزد،  نور شیمی طاها، روغن موتور فرزام سازمراغه و نتایج 

کدگذاری عمومی برش گیری حاصل از میعانات گازی پارس جنوبی (ترش)

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  ٩٩/١٢٩٤٨٤٨ مورخ ٩٩/١٠/٢٣، به پیوست تصویرنامه 
شماره ٢٤٦١٢٢ مورخ ٩٩/١٠/٢۷ و ٣٠٥٠٦ مورخ ١٤٠٠/٠٢/٠٨ و ۷٩٨٩٢ مورخ ١٤٠٠/٠٤/٠٢ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع نتایج 
استاندارد سازی  فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جداول پیوست، ارسال و اعالم می دارد: شرکت های مذکور مجاز می باشند صرفاً 
محصول 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 گازصادر نمایند. ضمناً نامه شماره ٩٢٦٣٠ مورخ ١٤٠٠/٠٤/١٣ آن سازمان موضوع ارسال 
نتایج کدگذاری عمومی برش گیری حاصل از میعانات گازی پارس جنوبی (ترش) نیز به شرح جدول پیوست  جهت اقدام وفق مقررات 

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 به :
معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماٌ در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦-٩٩/٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه شماره ٩١/١٤٩٤۷٥ مورخ  -

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