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کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم و احترام،
پیرو بخشنامه شماره ١٧٧/٩٩/١٠٥٧٢٦١ مورخ ٩٩/٩/٤  (ابهامات مطروحه در بندهای ١ الی ٥  رونوشت  بخشنامه موصوف)  
به پیوست تصویر نامه شماره ٢٥٨٢٤٩ مورخ ٩٩/١١/٨ دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی 
استاندارد ایران ونامه شماره ٩٩/٣٤٤٢٩/ص مورخ ٩٩/١١/١٨ دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز ارسال  و اعالم می گردد :
در خصوص صادرات پارافین جامد صنعتی (با استاندارد ملی شماره ٢٥٤٢) و پارافین نرم (وازلین - با استاندارد ملی شماره  -١
٣٩٤٩)  مورد استفاده در صنایع آرایشی بهداشتی، پس از ارسال نمونه به آزمایشگاه سازمان ملی استاندارد، در صورت 
انطباق کامل با استاندارد ملی مربوطه) ضمن بارگذاری اسناد منشأ در سامانه ثامن،  نیازی به ارسال پرونده به کارگروه تعیین 
ماهیت نبوده لیکن در صورتیکه نتایج با حدود ذکر شده در بندهای استانداردهای ملی مربوطه مغایرت داشته باشند، 
تشریفات صادرات محموله مشمول ضوابط مقرر در دستورالعمل موضوع ماده ٤٥  (ابالغ شده طی بخشنامه شماره 
٢٥٦/٩٨/١٤٠٨١٠٤ مورخ ٩٨/١٠/٣٠ ) و ارسال به کارگروه تعیین ماهیت فرآورده های نفتی خواهد بود.  بدیهی است 
تشریفات صادرات پارافین نرم، پارافین مایع و وازلین (همگی مورد مصرف صنعتی) کماکان مشمول ضوابط دستورالعمل 

موصوف خواهد بود. 
درخصوص صادرات گریس عالوه بر لزوم رعایت ضوابط استاندارد اجباری صادرات،  مشمول بند ٣٠ دستورالعمل ابالغی  -٢

فوق الذکر (بدون نیاز به کدگذاری به دلیل وجود استاندارد ملی) نیز خواهد بود .
در خصوص صادرات اسیدهای چرب به صورت پسماندهای روغن خوراکی: -٣

الف: با توجه به ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی، انجام تشریفات صادرات اسیدهای چرب اشاره شده مستلزم اخذ 
تأییدیه آزمایشگاه سازمان ملی استاندارد مبنی بر اینکه «محموله اظهارشده اسیدچرب به صورت پسماند بوده و قابلیت 
مصرف به عنوان روغنهای خوراکی را ندارد» و رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ازجمله ضوابط مقرر در کنوانسیون 

بازل خواهد بود. 
ب: با توجه به اینکه روغن های معدنی ( انواع حالل ها و مشتقات نفتی ) در روغن های پسماند خوراکی نباید وجود داشته 
باشد، لذا ضروری است که پس از ارسال نمونه ها به ازمایشگاه سازمان ملی استاندارد و انجام آزمون اندازه گیری روغن 
معدنی توسط آزمایشگاه، در صورت وجود روغن معدنی در محصول، صادرات آن مشمول دستورالعمل ابالغی فوق 
االشاره از جمله لزوم ارائه اسناد منشأ در سامانه ثامن بوده و الزم است نمونه جهت بررسی به کارگروه تعیین ماهیت 

جهش توليد
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فرآورده های نفتی ( با رعایت مفاد دستورالعمل ابالغی) ارسال گردد، لیکن در صورت عدم وجود روغن معدنی در 
محصول نیازی به تعیین ماهیت در کارگروه تعیین ماهیت فرآورده های نفتی نمی باشد.

در خصوص صادرات  سوخت تقطیری و هیدروکربن حاصل از ضایعات الستیک و پالستیک و هیدروکربن حاصل از  -٤
خاک رنگبر بر اساس نامه شماره ٢١٠٦٦٤ مورخ ٩٩/٩/١٩ دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی 
استاندارد ( ارجاع شده طی شناسه ٨٦٠٠٨٨٨) کماکان مطابق با شیوه نامه های ابالغی این دفتر تا تاریخ ١٤٠٠/٣/٣١ و صرفاً  
پس از ابالغ میزان صادرات از سوی این دفتر به گمرکات تعیین شده  (مطابق مجوزهای ارسالی ستاد) ، قابل انجام خواهد 

بود .
در پایان تأکید میگردد صادرات کاالهای موضوع  نامه شماره  فوق الذکر صرفاً از طریق گمرکات تخصصی فرآورده های 

مایع نفت و گاز امکان پذیر میباشد .   
 

 

رونوشت به :
- جناب آقای تقی پور مدیرکل محترم دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران بازگشت به نامه  شماره ٢٥٨٢٤٩ مورخ ٩٩/١١/٨ 

و پیرو رونوشت بندهای ٤، ٦، ٧، و  بند ٨ (مرکب چاپ )بخشنامه شماره ٩٩/١٠٥٧٢٦١ مورخ ٩٩/٩/٤ با عنایت به اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمائید ،از 
نتیجه بررسی و اقدامات انجام شده  در خصوص سایر ابهامات مطروحه، این دفتر را آگاه نمایند.

-معاونت محترم تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً  پیرو بخشنامه صدرالذکر جهت استحضار     


