
شماره سریال:           ١٠٩٣٥٦٨٣ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٦٩٥١٧٨شماره:
١٤٠٠/١٢/٠٨تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی 

با سالم،
     پیرو بخشنامه شماره ١٤٠٠/٣١٧/١٦٥٣٤٧٢ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢ موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه 
شماره ٦٠/٢٩١٨٧٩ مورخ ١٤٠٠/١٢/٧ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 

٦٠/٢٨٦٩٥١ مورخ  ١٤٠٠/١٢/١ مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عیناً جهت اطالع و اقدام الزم وفق مفاد    
نامه های مذکور (با مشخصات و کد طبقه بندی شده اعالمی شرکت های مجاز به صادرات محصوالت لوله و پروفیل) 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 ٩٩/١٤٩٤٧٥  -

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

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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 (6037) کد تعرفه  لیفهرست صادرکنندگان مجاز لوله و پروف

 توضیحات شناسه ملی نام مدیرعامل نام  شرکت ردیف

   17007040041 محمد حمل کاری آریا سهند تبریز 1
   1140070401 اصغر جاهدنیا آهن فروشی جاهد نیا 0
   10040100070 حسن قاسمی دستجردی پروفیل پایا اصفهان 1
   10100104141 محمود صابری نورد لوله و پروفیل تهران شرق 7
   10110114011 بهمن پژوم پروفیل سینا شرق 0

   10100007414 قاسم قلیچ پروفیل محكم لوله 4

   0711711411 قاسمعلی جباری پروفیل سازی جباری 4

   10040104171 قاسمعلی جباری پروفیل فوالدی اصفهان 1

   10170007114 محمدعارف تفضلی یزدی پروفیل یزد 1

   10101040441 امراهلل زمانی علویجه تعاونی فوالد علویجه 10

   10101174770 علی طرزی تولیدی خاور صنعت هما 11
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 توضیحات شناسه ملی نام مدیرعامل نام  شرکت ردیف

   10100111114 سید مرتضی عطائی سخت  تولیدی صنعتی سپاهان 10

   10100000100 بیژن ملول تولیدی کیان پرشیا 11

   10101111170 مهدی ملک ثابت تولیدی لوله و پروفیل کیهان 17

   10040117040 سید مرتضی عطائی تولیدی و صنعتی کچو 10

   10040011041 احمدرضا علیرضائی سریرصنعت امیر 14

   10410010141 فریدون مظاهری آریا صنعت دلیجان 14

   10101410000 محمد قنبری گستر آتنافوالد  11

   10100101047 علیرضا رسولی صدرا پروفیل تهران 11

   10141017117 ابوالفضل ناخدا کاوه کشاورز 00

01 
کویر نگین بین الملل به 
 نمایندگی از پروفیل آسیا

   10040411114 محمد عسگری

   10141401014 ثابت میالد ملک نورد میالد یزدصنایع  00

   17007000101 سید علی سیدرضائی صنعت پروفیل آرش 01
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 توضیحات شناسه ملی نام مدیرعامل نام  شرکت ردیف

   10040011141 احمد پزنده صنعتی نیكان پروفیل 07

   10110401104 اصغر ره پیما فوالد پروفیل مشهد  00

   10101171010 مسعود محجل امامی فوالد مهر سهند 04

   17007711011 رضا سنائی فوالدگران ابتكار نوین ایرانیان 04

01 
لوله و سازه های فلزی نوین 

 پارسیان جنوب 
   10140010014 سید سجاد موسوی

   10040141010 احمد جریان گروه صنعتی سپاهان 01

   10000111101 بابک قنبری لوله گاز و گالوانیزه چی چست 10

   10040110117 مهدی صالحی فر لوله و پروفیل مبتكران صبا 11

   10400040071 فرهنگ حسین پور لوله و پروفیل وحدت خزر 10

   10000040747 علیرضا قدسی لوله و پروفیل ارومیه 11

   10101101400 کامیار رجیعی لوله و پروفیل قزوین 17

   10000101170 محمد موسایی نورد لوله خاورمیانه 10
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 توضیحات شناسه ملی نام مدیرعامل نام  شرکت ردیف

   10141174001 احمد صابری نورد لوله و پروفیل صابری  14

   10140110041 اکبر اعالئی نورد و لوله سپنتا اهواز 14

   10040417171 میثم پزنده نیكان صنعت اژیه 11

   10100111117 محمد رستمی لوله و پروفیل امید البرز 11

   10100111740 علی خنیفر لوله سازی اهواز 70

   10040110704 فاطمه زنگنه آروین تاژ 71

   10100410410 ابوالفضل آمره لوله و پروفیل سپنتا تهران 70

   10100707010 عقیل رهنما عطا استیل 71

   10040100140 سیدعلی قاضی عسكر پروفیل آسیا 77

   10040017410 علیرضا اخوان بهبهانی بهفلز سپاهان 70

   17001014400 لوله و پروفیل پروفیل موکریان فوالد 74

   10100144470 مجید فتحی حسن آبادی آریا صنعت کُرِن 74

   10110071171 ایمان عدالتیان مهرپور بازرگانی کیان شرق ایران 71
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 توضیحات شناسه ملی نام مدیرعامل نام  شرکت ردیف

   10440011410 ابوالقاسم رمضانی فوکالئی آدنیس صنعت شمال 71

   10101014700 لوله و پروفیل فوالد صنعت مهدی 00

   10101711410 عباس بغدادی کارخانجات نورد و لوله سمنان 01

   10141110110 محمد رستمی صفا نورد و لوله صفا 00

01 

هفت سنگ سازه غرب )نماینده 
شرکت لوله گاز و گالوانیزه چی 

 چست(

   10000100111 سونیا آهنگر متجدد رضائی

   10000110101 حسینعلی نوری نائینی آژند رهاورد سپاهان 07

   10141141017 سیدمحمدرضا هاشم الحسینی نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا 00

04 
گسترش فوالد حامد )نماینده 

 آریا سهند تبریز(
   10000700411 وحید حمل کاری

   10101100007 حمید فراهانی صبا تولیدی بازرگانی صباح  04

   10040104041 سهراب توکلی دیزیچه سپهر صنعت استیال 01
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 توضیحات شناسه ملی نام مدیرعامل نام  شرکت ردیف

   17004471170 مهرداد موید جاللی اسپادانا قیر پاسارگاد 01

40 
پروفیالرکو نماینده )شرکت 

 تولیدی بازرگانی صباح(
   10100414411 سیدعباس طریحی

   10100740101 مهدی نصیری پور لوله سازی ماهشهر 41

   10140001001 اکبر اعالئی نورد و لوله سپنتا مرند 40

   10110400014 فرهاد سعادتی راد لوله و پروفیل توس همگام ثمین 41

47 
بازرگانی اطلس پارس صنعتی 
 صانعی

   17004011100 محمدرضا صانعی طاهری

   10000070014 لوله و پروفیل آهن و فوالد جهان سپاهان 40

   10140101447 لوله و پروفیل کالوپ 44

44 
هفت الماس)نماینده شرکت 

 توسعه فوالد ساب(
   10101414741 لوله و پروفیل

   10141707140 لوله و پروفیل پرشین فوالد آریا 41
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 توضیحات شناسه ملی نام مدیرعامل نام  شرکت ردیف

   10040011410 لوله و پروفیل فناوران نفت ابزار 41

   10040074411 لوله و پروفیل پیام صنعت فوالد سپاهان 40

   17001144111 لوله و پروفیل فوالد ماهان تبریز 41

40 
سپنتا پلیمر )نماینده نورد و لوله 

 سپنتا اهواز (
   10100071140 لوله و پروفیل

   10040401141 لوله و پروفیل راهبران پترو فوالد 41

   10100111000 لوله و پروفیل صنایع فوالد هیربد زرندیه 47

   17004410100 لوله و پروفیل نیک پروفیل نگین 40

44 
الگو تجارت آتیه )نماینده شرکت 

 تولیدی فوالد گستر حداد کچو(
   17004110700 لوله و پروفیل

   10170777014 لوله و پروفیل عمران صنعت تات 44

   17000110007 لوله و پروفیل گروه صنایع فوالد صبح پارسیان 41

   10100401410 لوله و پروفیل لوله فوالدین کویر 41
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 توضیحات شناسه ملی نام مدیرعامل نام  شرکت ردیف

10 
نورد لوله و پروفیل میامی فوالد 

 شرق
   10111007111 لوله و پروفیل

   10101110171 لوله و پروفیل کارخانجات نورد لوله یاران 11

   10100040704 لوله و پروفیل جهان پروفیل پارس 10

   10400114111 لوله و پروفیل مجتمع فوالد سبز گیالن 11

   10101004174 لوله و پروفیل نورد لوله قائم قم  17

   10141410411 محمد رستمی صفا کارخانجات نورد و پروفیل ساوه 10

   10100477100 لوله و پروفیل گسترش پروفیل آریا 14

14 
نورد لوله و پوشش نیزار )نماینده 

 شرکت نورد لوله قائم قم (
   17007147401 لوله و پروفیل

   10100100174 علی قراگوزلو پروفیل گل نرده 11
   10100701141 لوله و پروفیل کار آفرینان نسیم گیالن 11
   10040011744 لوله و پروفیلمهندسی بازرگانی آریا شرکت  10
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 توضیحات شناسه ملی نام مدیرعامل نام  شرکت ردیف

 صنعت صدر

   10170101017 لوله و پروفیل شرکت زرین برش لنجان 11

10 
صدرا فوالد ظفر )نماینده شرکت 

 پروفیل گستر فوالد  ظفر(
 10000701704 لوله و پروفیل

  

11 

فوالد نگین نقش جهان تارا 
)نماینده شرکت لوله و پروفیل و 
سازه های فلزی نوین پارسیان 

 جنوب (

 17001001044 لوله و پروفیل

  
   17001107101 لوله و پروفیل گروه صنعتی ستاره فوالد آسیا 17
   10101441107 لوله و پروفیل پارس پروفیل سازان آریا 10
   17001074114 لوله و پروفیل آریا سپاهان اسپادانا 14
   17004101401 لوله و پروفیل دنا فوالد ایرانیان 14
   10000700411 لوله و پروفیل گسترش فوالد حامد 11
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 توضیحات شناسه ملی نام مدیرعامل نام  شرکت ردیف

11 
توتیا صنعت صفه )نماینده 
 شرکت فوالد پاسارگاد صبا(

 10040744141 لوله و پروفیل
  

   10101104100 لوله و پروفیل صنایع لوله پروفیل سهیل تهران 100

101 

الگو تجارت آتیه )نماینده شرکت 
صنایع لوله پروفیل سهیل 

 تهران(

 17004110700 لوله و پروفیل

  

100 
سپنتا پلیمر )نماینده شرکت 

 سپنتا تهران (
   10100071140 لوله و پروفیل

101 
سپنتا پلیمر )نماینده شرکت نورد 

 و لوله سپنتا مرند(
   10100071140 لوله و پروفیل

   10040107041 لوله و پروفیل پویا لوله زاینده رود 107

   17004004111 لوله و پروفیل پروفیل گستر فوالد  ظفر 100
   17000100710 لوله و پروفیلفوالد ارک )نماینده شرکت ارس  104
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 توضیحات شناسه ملی نام مدیرعامل نام  شرکت ردیف

 پروفیل گستر فوالد  ظفر(

104 

فوالد آذر خاورمیانه )نماینده 
شرکت لوله گاز و گالوانیزه چی 

 چست(

   10000114404 لوله و پروفیل
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