
 

 

 ه صادراتيدر رو يات تخصصكشده گمر يفهرست بازنگر
ه صادرات را به يشده در رو يبازنگر يات تخصصكفهرست گمر يا بخشنامه يران طيا كدفتر صادرات گمر

 :ردكابالغ  ييات اجراكر به گمريشرح ز

صادرات بمنظورارائه  هيدر رو يات تخصصكگمر نييبرتع يمبن 66سال 68 فيمفاد بخشنامه رد رويپ

صادرات  هيشده در رو يبازنگر يات تخصصكفهرست گمر يصادرات فاتيدر انجام تشر عيو تسر التيتسه

 .گردد يالزم ارسال م يبردا جهت بهره

 ات مجازكنام گمر االكنوع  فيرد

ها و مشتقات  فرآورده 1

 نفت و گاز عيما

آبادان،  ،يآستارا، خسرودوغارون، باشماق،  ،ييرجا دي، شه(ره) ينيجلفا، بازرگان، بندر امام خم

 يبرا)زاهدان ( هيكخروج قطار به تر يبرا) يازر رجاوه،يخرمشهر، مهران، بوشهر، نوردوز، سرخس، م

 يميپتروش داتيتول يصرفأ برا)ك، خار(شود يمخارج  رجاوهيه از مك يلير يها اظهار محموله

، موضوع (وركمذ مناطق يديجهت صدور محصوالت تول)ياقتصاد ژهي، مناطق آزاد و و(كخار

 اال و ارزكمبارزه با قاچاق  يزكدستورالعمل ستاد مر

 ديشه ز،يرمان، تبرك، آبادان، خرمشهر، (ره)يني، فرودگاه امام خم(معاونت صادارت )مهراباد، تهران فرش دستباف 2

وط من) هياروم ،ي، امانات پستكزنجان، ارا زد،يمشهد، اصفهان، سهالن،  راز،يقم، همدان، ش ،ييرجا

 (ارشناس فرشكبه داشتن حداقل دو نفر

، آبادان، خرمشهر، (ره) يني، مهرآباد، فرودگاه امام خم(معاونت صادرات)تهران راز،يرمان، شك پسته 3
استان  رجند،يب ه،ياروم زد،يمشهد، اصفهان،  ن،يقزو ،ييرجا ديشه ز،يرفسنجان، نوشهر، تبر رجان،يس

 ، ساوه(يانزل)النيگ

 زد،ي، آبادان، خرمشهر، مشهد، (ره) يني، مهراباد، فرودگاه امام خم(معاونت صادرات)تهران راز،يش زعفران 4

 زيتبر رجند،ياصفهان، ب

 سمنان، لرستان، ابادان،خرمشهر، زاهدان ز،ي، سهالن، مشهد، همدان، تبر(معاونت صادرات )تهران پوست،چرم و ساالمبور 5

 زيتبر زد،ين، خرمشهر، اصفهان، مشهد، ا، آباد(ره)گاه امام مهراباد، فرود طال، نقره و جواهرات 8

اسانس  ات،يعطر 7

 يمحمد گل يعيطب

 رمان، اصفهانك، ابادان، خرمشهر، (ره)، مهراباد، فرودگاه امام (معاونت صادرات)تهران 

 راز،يمشهد، ش ن،يقزو ز،يتبر، ابادان، خرمشهر، (ره)، مهراباد، فرودگاه امام (معاونت صادرات)تهران  يمخابرات زاتيتجه 6

 ييرجا ديشه زد،ي

 يبرق، بردها يتابلوها 9

انواع  ،يكيترونكال

 ترانسفورماتور

 ديشه زد،ي راز،يمشهد، ش ن،ي، ابادان، خرمشهر، قزو(ره)، فرودگاه امام (معاونت صادرات)تهران

 گان، ساوهسلفچ ژهيزنجان، اصفهان، منطقه و ،ينوشهر، بندرانزل ه،يرمان، ارومك ،ييرجا

 


