
شماره سریال:           ١٠١٢١٦٤٢ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٩٣٦٥٧٢شماره:
١٤٠٠/٠٧/١٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی 

با سالم و احترام،
پیرو ارجاعات  شناسه ٩٨٤١٣٠٦  و  بخشنامه شماره ١٧٧/٩٩/١٠٥٧٢٦١ مورخ ٩٩/٠٩/٠٤ (موضوع نامه  شماره ١٨٥٧٩٨ مورخ ١٣٩٩/٠٨/١٩ دفتر 
ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد) و بخشنامه شماره ٥٦/٩٩/٤٥٣٧٩٥ مورخ ٩٩/٠٤/٢٥ (موضوع ابالغ رویه 
اجرایی خوداظهاری)، به پیوست تصویر نامه شماره ٢٠٢٦٩٨ مورخ ١٤٠٠/٠٧/١٤ دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز منضم به نامه شماره ١٦٤٧٥٣مورخ ١٤٠٠/٠٧/١١ دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی  و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران 

مبنی بر « بالمانع بودن استفاده از کلیه مواد اولیه ای که از منشا های مجاز (تولیدکنندگان و فروشندگان مجاز) ، صرفنظر از فرآیند برشگیری،  
کراکینگ و ... جهت استفاده در محصول حاصل از بلندینگ با استفاده از رویه  اجرایی خود اظهاری، جهت آگاهی و اقدام   با رعایت کلیه 
ضوابط، مقررات و بخشنامه های ابالغی  ارسال می گردد .یادآوری می گردد مطابق ضوابط ابالغی ومفاد  دستورالعمل ماده ٤٥ موضوع بخشنامه 
١٤٠٨١٠٤ مورخ ٩٨/١٠/٣٠ ،  بررسی و استهالک اسناد منشا،  کما فی السابق در سامانه ثبت اطالعات معامالت نفتی (ثامن) قبل از فرآیند اظهار به 

گمرک صورت  خواهد گرفت.
بدیهی است این بخشنامه صرفاً در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات نفتی قابل اجرا بوده و ابالغ آن به سایر گمرکات صرفاً جهت اطالع خواهد 

بود.
 

 

رونوشت:
-معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٠٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه شماره ٩١/١٤٩٤٧٥ مورخ 

٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی احتراماْ جهت استحضار

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



«    ; »
 

/ /
/ /

:

  

    

   

    / /   /             

   / /   / /        

       / /      

             

             

.



164753
1400/07/11

0

« ی عزدا ، ما ی ید؛  و »

جناب آقاي افشاریان
مدیرکل محترم دفتر پیشگیري از قاچاق فرآوردههاي نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

موضوع:در جواب ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص فرموالسیون هیدروکربن ها

با سالم واحترام

در وارز کا قاچاق با مبارزه مرکزی ستاد 1400/05/13 مورخ 00/201873/ص شماره نامه به بازگشت
ت خصوص م خوداظهاری رویه مشک م زیر ح به عیناً فنی کارگروه نظر اع :گردد می اع

شده ذکر) مجاز فروشندگان و تولیدکنندگان (مجاز های منشاء از که ای اولیه مواد کلیه از استفاده
برش فرآیند از نظر ف باشند شده تامین نفت وزارت 98/10/30 مورخ 736-20/2 شماره نامه در

با (خوداظهاری رویه از استفاده با بلندینگ حاصل محصول در استفاده ،جهت ..و ،کراکینگ گیری
مانع) خوداظهاری رویه مفاد رعایت ./باشد می ب
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