
مدت مجوزتاریخ تمدیدنوع مجوزمدت مجوزتاریخ صدورنام شرکتردیف
"1393/2/17تولیدییکسال1391/12/13ثامن مهران گستر1
"1392/12/14""1391/12/14پیام صادرات2
"1392/12/20""1391/12/15روغن موتور پیروزی سپاهان3
"1392/12/25""1391/12/22نفت بهران4
"1393/01/27""1392/01/28پارسا صنعت جنوب5
"1393/03/10""1392/02/10زنجان شیمی6
یکسال1393/04/18بازرگانی"1392/02/10پارس مرمر7
"1393/03/10تولیدی"1392/02/10راد مهر شیمی جهان8
"1393/02/17""1392/02/10کیمیا رزین اراک9
"1393/04/18""1392/02/10قطران زغال سنگ10
"1393/04/2""1392/02/10بهتاز شیمی11
"1393/02/29""1392/02/10صنایع شیمیایی ایران12
"1393/02/17بازرگانی"1392/02/10آرمیتیس پرشیا13
"1393/07/23تولیدی"1392/02/10پتروشیمی اصفهان14
"1393/02/17""1392/02/10پارسا فن آوری ادیب15
"1393/03/10""1392/02/29آذر روان ساز16
"1393/03/13""1392/02/30نفت سپاهان17
"1393/03/10""1392/02/30روغن موتور شتاب18
"1393/04/2""1392/02/30زرین روغن19
یکسال1393/05/04""1392/02/30تجهیز نیروی زنگان20
"1393/06/04""1392/02/30آریان اطلس21
"1393/03/13""1392/02/30پلیمر پارس هرمزان22
"1393/05/04""1392/03/04بهنام صادقی خوشدل23
"1393/04/2""1392/03/11مهتاب موتور گرگان24
یکسال1393/03/13تولیدی"1392/03/12شیمی درسلف25
"1393/05/26""1392/03/12روزبهان26
"1393/05/04بازرگانی"1392/03/12بازرگانی سیرجان گستر27
"1393/03/10تولیدی"1392/03/12سامان شیمی28
"1393/04/18""1392/03/12روغن موتور پردیس29
"1393/04/18""1392/03/20پایه گستر سهند30
"1393/07/23""1392/03/20میعان انرژی رازی31
یکسال1393/03/10تولیدی"1392/03/22فراز موتور تهران32
"1393/04/18""1392/03/22نفت ایرانول33
"1393/06/04بازرگانی"1392/03/22پارس راین34
"1393/04/18تولیدی"1392/03/27روغن موتور قطران کاوه35
"1393/03/13""1392/03/27اطلس فام سهند36

لیست شرکت هاي خوشنام



"1393/04/2""1392/03/27روغن موتور لوشان37
"1393/04/18""1392/03/28پترو سایان مالیر38
یکسال1393/07/23""1392/04/04رنگ و رزین الوان39
"1393/04/18""1392/04/04هما شیمی قزوین40
"1393/07/23بازرگانی"1392/04/10درخشان شیمی همدان41
"1393/05/04تولیدی"1392/04/12روغن موتور ایران42
یکسال1393/04/18""1392/04/15صنایع بسته بندی شیمیایی پویان صنعت شرق43
"1393/06/18""1392/04/18دانتکس ایران44
"1393/05/04""1392/04/22بهروان لرستان45
"1393/09/02""1392/04/24گهر آبادان46
"1393/06/18بازرگانی"1392/04/25بازرگانی پرسال47
یکسال1393/06/18بازرگانی"1392/05/15پارس بازرگان48
یکسال1393/05/26تولیدی"1392/05/26پترو آذر آسیا49
یکسال1393/06/04""1392/05/27اکسیر پویان50
"1393/06/18""1392/06/02روغن موتور قم51
"1393/07/23""1392/06/25زنیط52
"1393/09/25""1392/06/26فرآیند شیمی زنگان53
"1393/09/02بازرگانی"1392/06/26قیر اسپادانا54
"1393/07/23تولیدی"1392/06/27ستاره الهیج55
یکسال1393/07/23""1392/07/10تعاونی عام نوید نور56
یکسال1393/10/24""1392/07/16گوهر صفا کرکس57
یکسال1393/09/16""1392/09/09روغن موتور دماوند58
"1393/09/16""1392/09/09روغن موتور فارسان59
"1393/10/08""1392/09/09مهر شیمی سبالن60
یکسال1393/09/25""1392/09/09کمال تام کیمیا61
یکسال1393/09/25تولیدی"1392/09/11اطلس سینا شیمی62
یکسال1393/10/24""1392/09/11اکسیرسازان اطلس63
یکسال1393/12/02بازرگانی"1392/09/12پترو پرند صبا64
یکسال1393/09/16تولیدی"1392/09/12هما شیمی فرد65
"1393/10/08""1392/09/12قطران شهاب66
یکسال1393/09/25""1392/09/12ثمین شیمی67
"1393/09/25""1392/09/13پارسا ادیب پویا68
یکسال1393/10/24""1392/09/24پترو اموت پویا69
یکسال1393/09/25""1392/09/24پترو زیست البرز70
یکسال1393/11/14بازرگانی"1392/09/24پترو پردیس71
یکسال1393/11/25تولیدی"1392/11/01روغن موتور آسیا72
یکسال1393/10/08""1392/11/01توان شیمی طوس پویا73
""1392/11/20پیشگام سامان فرس74



""1392/12/11رزپلیمر75
""1392/12/11پتروگل76
یکسال1393/10/08تولیدیشش ماه1393/02/07تعاونی 1419 بهتاز شیمی نور77
"یکسال1393/02/17صنایع پتروشیمی محمد ارمغان فریمان78
"یکسال1393/02/17کیمیا پارافین79
"یکسال1393/03/10پاالیش البرز آبادان80
"یکسال1393/04/18عقاب گریس81
"یکسال1393/04/18پتروپل جم82
"یکسال1393/05/26پاک اویل زنجان83
"یکسال1393/06/04نفت پارس84
"یکسال1393/06/11پتروپاالیش مهان(توسعه تجارت سیمرغ)85
"یکسال1393/07/23تکتاز شیمی صنعت86
"یکسال1393/07/23روان ساز آرین جم87
"یکسال1393/09/02پارافین آرش مهیا88
"یکسال1393/09/02پیمان روغن89
بازرگانییکسال1393/09/02تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران90
تولیدییکسال1393/09/16درخش ساین91
"یکسال1393/09/16الوان صادق توس92
"یکسال1393/04/18ارس پترولیوم93
"يكسال1393/10/24صدر شيمي گستران يزد94
"يكسال1393/11/14بنا گستر كرانه95
"يكسال1393/11/25مهتاب گريس96
بازرگانييكسال1393/11/25روان كاران گيتي پاسارگاد97
تولیدیيكسال1393/12/02بهروان كيميا نوين ايساتيس98

 :1تذکر
 فاتاز آنجائیکه لیست شرکتهاي فوق بنابر ضروریات و درخواستهاي متعدد در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی از شرکتها به خاطر تخل
نی انوصورت پذیرفته از این لیست کنار گذاشته و یا شرکتهاي جدیدي به این لیست اضافه شوند، لذا لیست فوق فقط براي اطالع بوده و هیچ ارزش ق

.دیگري ندارد

 :2تذکر
اجباري و (دستورالعمل پیشگیري و مبارزه با قاچاق فرآورده ها و مشتقات نفتی، محصوالت داراي عالمت استاندارد ملی  18ماده  3به استناد بند 

.  که به صورت مظروف صادر می شوند نیز از تسهیالت صادراتی برخوردار می باشند)تشویقی 
www.epe.ir

http://www.epe.ir

