
شماره سریال:           ٩٨٣٥٩٨٢ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٦٥٥٧٤٣شماره:
١٤٠٠/٠٥/٢٠تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحد های ستادی وگمرکات اجرایی

با سالم،
پیرو بخشنامه های شماره ٦٧/١٤٠٠/٤٨٣١٠٣ مورخ ١٤٠٠/٠٤/١٣ موضوع ساماندهی صادرات شمش روی، به پیوست تصویر نامه شماره 
٦٠/١٢٥٨٤٧ مورخ١٤٠٠/٥/١٧ مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 
٦٠/١٢١١٩٦ مورخ١٤٠٠/٥/١١ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه موضوع ساماندهی صادرات شمش روی منضم به لیست 
صادرکنندگان مجاز شمش روی جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور(صرفاً مطابق با لیست های ضمیمه و طبق تعرفه های اعالمی) و  با 

رعایت کلیه قوانین و مقررات وضوابط جاری 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 ٩٩/٠٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه شماره ٩١/١٤٩٤٧٥  -

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

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها







ردي
ف

نام محصول شناسه ملينام شركت
صادراتي

ميزان عرضه در 
بورس (هزار تن)

مالحضات

شمش روي10102992195ذوب روي تال1

براساس مصوبه كارگروه تنظيم 
بازار به شماره 

304513/60مورخ 28/11/97 
هفتگي 700 تن

-

-‐شمش روي10260124447ذوب روي اصفهان2

-‐شمش روي10460064208توسعه صنايع روي خاور ميانه3

-‐شمش روي10460036512ملي سرب و روي ايران4
-‐شمش روي10780018789مهسان روي5
-‐شمش روي10460093783گسترش صنايع روي ايرانيان6
-‐شمش روي10860955389پارس اكسيد7
-‐شمش روي10260128500آذر شيمي8
-‐شمش روي10102231397افشان روي9
-‐شمش روي10460068560الوان روي10
-‐شمش روي10860999610پارس اكسيد شكوهيه پرتو11
-‐شمش روي10861273807پوريا ذوب12
-‐شمش روي10660058967پگاه روي غرب13
-‐شمش روي10101998406روناك روي گستر14
-‐شمش روي10101865330روي گستر جم15
-‐شمش روي10460062487روي ناب16
-‐شمش روي10101640181زرين تاك17
-‐شمش روي‐سيماب كرمانشاه18
-‐شمش روي10861008275سيمينه روي خرم19
-‐شمش روي10340072108شمش روي شهركرد20
-‐شمش روي10102649814شمش روي كيميا21
-‐شمش روي10460070363صائين گستر22
-‐شمش روي10103312139فرآوري شمش ميالد روي23

24
شهاب روي انگوران(فوالد مهر 

شمش روي۱۰۴۶۰۱۳۱۶۷۹گوهر  سايق)
نام واحد 
اصالح شد

-‐شمش روي10460134220فوالد كاران گوهر دندي25
-#VALUE!شمش روي10101620334كاوش كار معدن26
-‐شمش روي10460096655متين روي27
-‐شمش روي‐نگين روي قم28
-‐شمش روي10460131270مجتمع توليد روي نوآوران29
-‐شمش روي10460117506پاك روي30
-‐شمش روي10460074426آبان روي زنگان31
-‐شمش روي10460091758فرآوري مواد معدني32
-‐شمش روي10460051194كالسيمين33
-‐شمش روي10460067838رويين طالي زنجان34
-‐شمش روي10101334709ذوب روي بافق35
-‐شمش روي10800060618ذوب روي بندر عباس36
اء قشم37 -‐شمش روی۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶ذوب و اح
ان38 -‐شمش روی۱۰۴۶۰۱۰۲۹۸۲کوثر روی فجر ایران
ناد39 -‐شمش روی۱۰۴۶۰۱۰۱۵۵۹شمش روی س
-‐شمش روی۱۰۴۶۰۱۰۰۴۵۰آرتا روی زنجان40
ارس41 اژ  د‐شمش روی۱۰۱۰۳۴۶۲۱۱۹رنگ آل جد
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