
شماره سریال:           ٩٩٩۷۷٦١ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٨٠٨٩١٠شماره:
١٤٠٠/٠٦/٢٣تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی 

با سالم،
     پیرو بخشنامه شماره ٩٥/١٤٠٠/٥٩٣٣٤٥ مورخ ١٤٠٠/٠٥/٠٦ موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه 
شماره٦٠/١٤٩٢٨٥مورخ ١٤٠٠/٠٦/٢٠ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 

٦٠/١٤٦٠٤٥ مورخ ١٤٠٠/٠٦/١٦ مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عیناً جهت اطالع و اقدام الزم وفق مفاد   
نامه های مزبور (صرفاً بر اساس لیست ضمیمه و کد های طبقه بندی شده اعالمی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه 

ارسال میگردد. 
 

 

رونوشت:
معاونت محترم تدوین،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 همچنین نامه شماره ٩٩/١٤٩٤۷٥  -

مورخ ٩٩/١٠/١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار
-

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها

 

� www.dotic.ir



 

� www.dotic.ir



 

� www.dotic.ir



شناسه ملینام مدیرعاملنام  شرکتردیف

14004270261محمد حمل کاریآریا سهند تبریز1

1370545703اصغر جاهدنیاآهن فروشی جاهد نیا2

10260302040حسن قاسمی دستجردیپروفیل پایا اصفهان3

10100107178محمود صابرینورد لوله و پروفیل تهران شرق4

10380317589بهمن پژومپروفیل سینا شرق5

10100254797قاسم قلیچپروفیل محكم لوله6

5419413711قاسمعلی جباریپروفیل سازی جباری7

10260327841قاسمعلی جباریپروفیل فوالدی اصفهان8

10840024817محمدعارف تفضلی یزدیپروفیل یزد9

10101560661امراهلل زمانی علویجهتعاونی فوالد علویجه10

10101946440علی طرزیتولیدی خاور صنعت هما11

10102981886سید مرتضی عطائیتولیدی صنعتی سپاهان  سخت12

10102202950بیژن ملولتولیدی کیان پرشیا13

10101389140مهدی ملک ثابتتولیدی لوله و پروفیل کیهان14

10260314070سید مرتضی عطائیتولیدی و صنعتی کچو15

10260599278احمدرضا علیرضائیسریرصنعت امیر16

10780030869فریدون مظاهریآریا صنعت دلیجان17

10103780552محمد قنبریفوالد گستر آتنا18

10102323274علیرضا رسولیصدرا پروفیل تهران19

10861594994ابوالفضل ناخداکاوه کشاورز20

21
کویر نگین بین الملل به نمایندگی از پروفیل 

آسیا
10260691997محمد عسگری

10861609236میالد ملک ثابتصنایع نورد میالد یزد22

14004522903سید علی سیدرضائیصنعت پروفیل آرش23

10260239379احمد پزندهصنعتی نیكان پروفیل24

10380601326اصغر ره پیمافوالد پروفیل مشهد25

10103148080مسعود محجل امامیفوالد مهر سهند26

14004418298رضا سنائیفوالدگران ابتكار نوین ایرانیان27

10860082587سید سجاد موسویلوله و سازه های فلزی نوین پارسیان جنوب28

10260171510احمد جریانگروه صنعتی سپاهان29

10220113121بابک قنبریلوله گاز و گالوانیزه چی چست30

10260135894مهدی صالحی فرلوله و پروفیل مبتكران صبا31

10720275043فرهنگ حسین پورلوله و پروفیل وحدت خزر32

10220075464علیرضا قدسیلوله و پروفیل ارومیه33

10101309655کامیار رجیعیلوله و پروفیل قزوین34

10220109940محمد موسایینورد لوله خاورمیانه35

10861947003احمد صابرینورد لوله و پروفیل صابری36

10860895279اکبر اعالئینورد و لوله سپنتا اهواز37

10260694149میثم پزندهنیكان صنعت اژیه38

10102831114محمد رستمیلوله و پروفیل امید البرز39

10100839465علی خنیفرلوله سازی اهواز40

10260335426فاطمه زنگنهآروین تاژ41

10102610680ابوالفضل آمرهلوله و پروفیل سپنتا تهران42

10320404230عقیل رهنماعطا استیل43

10260305860سیدعلی قاضی عسكرپروفیل آسیا44

10260294785علیرضا اخوان بهبهانیبهفلز سپاهان45

14008296652لوله و پروفیلپروفیل موکریان فوالد46

10320876642مجید فتحی حسن آبادیآریا صنعت کُرِن47

10380243943ایمان عدالتیان مهرپوربازرگانی کیان شرق ایران48

10760281710ابوالقاسم رمضانی فوکالئیآدنیس صنعت شمال49

(7306کد تعرفه  )فهرست صادرکنندگان مجاز لوله و پروفیل 
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شناسه ملینام مدیرعاملنام  شرکتردیف

10103296420لوله و پروفیلفوالد صنعت مهدی50

10101411780عباس بغدادیکارخانجات نورد و لوله سمنان51

10861382110محمد رستمی صفانورد و لوله صفا52

53
هفت سنگ سازه غرب نماینده شرکت لوله گاز 

و گالوانیزه چی چست
10220102981سونیا آهنگر متجدد رضائی

10202392353حسینعلی نوری نائینیآژند رهاورد سپاهان54

10861973284سیدمحمدرضا هاشم الحسینینورد لوله کوثر صنعت اسپادانا55

10200422698وحید حمل کاری(نماینده آریا سهند تبریز)گسترش فوالد حامد 56

10101120254حمید فراهانی صباتولیدی بازرگانی صباح57

10260307063سهراب توکلی دیزیچهسپهر صنعت استیال58

14007643340مهرداد موید جاللیاسپادانا قیر پاسارگاد59

10100787738سیدعباس طریحی(شرکت تولیدی بازرگانی صباح)پروفیالرکو نماینده 60

10102462303مهدی نصیری پورلوله سازی ماهشهر61

10860009228اکبر اعالئینورد و لوله سپنتا مرند62

10380602287فرهاد سعادتی رادلوله و پروفیل توس همگام ثمین63

14006539850محمدرضا صانعی طاهریصنعتی بازرگانی اطلس پارس صانعی64

10200245017لوله و پروفیلآهن و فوالد جهان سپاهان65

10860151764لوله و پروفیلکالوپ66

10101717478لوله و پروفیل(نماینده شرکت توسعه فوالد ساب)هفت الماس67

10861404170لوله و پروفیلپرشین فوالد آریا68

10260591710لوله و پروفیلفناوران نفت ابزار69

10260546633لوله و پروفیلپیام صنعت فوالد سپاهان70

14008366898لوله و پروفیلفوالد ماهان تبریز71

10100548970لوله و پروفیل(نماینده نورد و لوله سپنتا اهواز )سپنتا پلیمر 72

10260653173لوله و پروفیلراهبران پترو فوالد73

10320188250لوله و پروفیلصنایع فوالد هیربد زرندیه74

14007715822لوله و پروفیلنیک پروفیل نگین75

76
نماینده شرکت تولیدی فوالد گستر )الگو تجارت آتیه 

(حداد کچو
14006895420لوله و پروفیل

10840444596لوله و پروفیلعمران صنعت تات77

14005395554لوله و پروفیلگروه صنایع فوالد صبح پارسیان78

10102608780لوله و پروفیللوله فوالدین کویر79

10181504311لوله و پروفیلنورد لوله و پروفیل میامی فوالد شرق80

10101915348لوله و پروفیلکارخانجات نورد لوله یاران81

10102575457لوله و پروفیلجهان پروفیل پارس82

10720137319لوله و پروفیلمجتمع فوالد سبز گیالن83

10103206847لوله و پروفیلنورد لوله قائم قم84

10861635713محمد رستمی صفاکارخانجات نورد و پروفیل ساوه85

10320744125لوله و پروفیلگسترش پروفیل آریا86

14004864653لوله و پروفیل(نماینده شرکت نورد لوله قائم قم )نورد لوله و پوشش نیزار 87

10100900947علی قراگوزلوپروفیل گل نرده88

10102401168لوله و پروفیلکار آفرینان نسیم گیالن89

10260519476لوله و پروفیلشرکت مهندسی بازرگانی آریا صنعت صدر90

10840108214لوله و پروفیلشرکت زرین برش لنجان91

10200403457لوله و پروفیلصدرا فوالد ظفر92

10200403457لوله و پروفیل(نماینده شرکت ارس فوالد ارک)صدرا فوالد ظفر 93

10200403457لوله و پروفیل(نماینده شرکت پروفیل گستر فوالد  ظفر)صدرا فوالد ظفر 94

95
نماینده شرکت لوله و پروفیل )تارا فوالد نگین نقش جهان 

(و سازه های فلزی نوین پارسیان جنوب 
14008023066لوله و پروفیل

� www.dotic.ir


	0
	1
	3
	2

