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 چكیده 

    باا  2۰1۵یر ساد   یالر   الاو ی  ۵۰۰به ارزش    اندیهجفدنم    ایضادروابط اقتصادی  و جادر  یاد  اراا  وند  بد  

ند  و   راا ،جدنبه ااح اث خط آنن، جوافق سااه   باا  گذار رهساااید واری فدز ج ر   شاا  جوساا ه بد ر بدبردر  

باه گتااتاش    ، علااغم جحارم آیارکاد علااه اراا ،یر بادبرادر  المللیانونقا  بحما   ارا وراحا اث     افغادنتااتاد  باا

ند  انادم شا   باا  بتاتاسادز  جوسا ه جادرج یوجدنبه، ان قدی  شرسا  بد جوجه به جابه نظا یی  روابط  مک  ای.

  دد   بدش .جوان  جترا ندیه جادرج جاجاحی یوجدنبه یییوافقت

یرصا     صادیراج اراا  به   2.1یالادری یالر اسات   2، صادیراج اراا  به ند  ح وی  2۰18بااساد  آیدر ساد   

ند  یر جادرج  یرصا  اسات.    2.9ر جدیان نادزند  واریاجی ند ،  جرد (  یر یقدب  بد احتتاد  نفت، سارم اراا  ی

 ه ساد  گذشاته، یر ری  شابام بدزارند  ن د صادیراجی  طور خدرجی اراا  از انمات بدالری باخوریار اسات  به

اراا  و ناز یر ری  بردرم یبدی  واریاجی اراا  بوی  اسات  بااساد  آیدر گماج جمرور  اساایی اراا  باا  ساد   

ند   طبق باآوری(. بددباارن، جتارا  جادرج یاد  یو  باور، بدعت جوسا ه روابط جادر  فامدبان خوان  شا .  1398

یالادری یالر اسات  ه بد جوجه به یازا  صادیراج    21انادم شا  ، تتدنتاا   فافات( صادیراج اراا  به ند  ی دی   

  1۰ا  و ح وی  یرص  از ارن  دالند واسطه  9۰نمچدان  یرصا  از ارن تتدنتا  یحقق نب   است.   88.6  ف لی، ح وی

 رسا  به نظا یییرصا  باخوریارن      28.6یرصا  و   9.۵بدشاد   ه به جاجا  از یتوساط ج افه  یرصا  یصاافی یی

جوان  زیاده افزارش صاادیراج اراا  به  بااور یذ ور را ندیه جادر  ییند  ند  یر بدربو  یوافقت دنش ج افه

 فاانم سدزی.

، یر ارن جاادرج جاجاحییوجادنباه  نادیاه  تیوافقا جرات ان قادی  ال  عادلی رجباه اراا  و ندا   تاا ویوافق  ج  باد جوجاه باه

اراره شا   اسات.   به یدظور جوسا ه صادیراج اراا   از  باور ند   یح ااخذ ج افه جاج   باا   بادردیافراسات تگزارش 

،  به جرد  اا را یارزش صادیراج ف ل،  به ند   اا را یصادیراج   اتتدنتا باا  ج اان ارن فراسات از یتغااندری یدند   

ری،  ند  با واریاج اقام  دال   ناخ ج افه  دربای ،  ارزش واریاج ند  از جرد  ،به ند  اا را یارزش صاادیراج ف ل

   استفدی  ش   است.از اقام  دال  کرواریاج ند  یر نا    بش جقدضد

    ا به جاج  یوری  4۵8ج  ای   ی(،نبات رقم  HSال  قلم  د  4۰۰۰ح وی یاد   ، از انادم شا    یحدسابدجبا اساد   

  نرشا ن . ا  یی افندیه جادرج جاجاحی احتمدلی بان یو  باور  به عدوا   دالند  تابادردی  باا  یوافقت  تراولو

صادیراج آنرد به ند  انادم  اسات  ه   یاقای، شادی   به ند   اا را یصادیراج  یف ل    دالندعاو  با باخی از   اقام

جرد ، یر فراسات قاار  از  ند  یواریاجنمچدان ساب   دالند   و  جوا  بدلقو  صادیراجی اراا   به  شاوی اید بد جوجه  نمی

یالر اسات  ه یر   دریالای  6.2  اقام به بدزار ند  نرا  یصادیراج   اتتدنتا   یاموعین   ه ند نباد  ییبارسایان .  گافته

ی از  باور  ح اجاج   نداخذ ج افه  شاوییی  یدابشات  نریالر آ  یحقق شا   اسات، بددباا  دریالای  1.8  حد  حدضاا جدرد



 

 

  

 به ارزش   یبه صادیراج  یدبایساتجقورت حضاور یر بدزار ند  و    ور باااقتصادی   با   ناحا ت ف دلزیاده  تاش  ند ،

 ش . وان یالر خ  دریالای  4.4

ند و تابادردیاج  جوصااهند  جاجاحی یر تاوسات گزارش حدضاا،  ضامن اراره فراسات تابادردی  باا  اخذ ج افه

 شوی:زرا باا  یذا ااج جادر  بد  بور ند  اراره یی

 ضاورج جد ا  با  دالند  بدلف   جادر  یر اخذ ایتادزاج جاجاحی:   -1

  ج ماق جادرج بدلف   اسات، باا  ه نزرده  بخش یرمی از یوفقات  باورند یر افزارش صادیراج یابوطه به  

جا از وروی بد  دالند  ج ر    جادر  یر یوری  دالند  یارا  سدبقه صدیراجی، بتادر تدرانندجحقق تتدنتا 

  9۰ح وی  ارن اقام    یارا  ارن ورژگی نتاتد  قلم(  4۵8 بخش عم   اقام تابادردی   خوان  بوی   به بدزارند  

شاوی  ه  ین   بددباارن تابادردی یییالادری یالر( را جباکا  یی 2از   1.8   به ند یرصا  صادیراج ف لی اراا  

 باا  اخذ ج افه جاجاحی به  دالند  بدلف   صدیراجی جوجه بابتا  شوی.

 ا  اعمدلی  بور ند  با واریاج  دالند یر یذا ااج  دالری:جوجه به یوانع غااج افه -2

یرصا  از واریاج  باور    4۵ند  حد ی از آ  اسات  ه ح وی  ا  واریاج بارسای سادختدر یوانع غااج افه

ند  صاادیراجی به به وجوی ارن یح ورت نادز اساات لذاا  یواجه نتااتد    ند  به نوعی بد یوانع غااج افه

شاوی. ارن ایا    جوجه باور ند  و ضااورج رفع آنرد یر خصاوق اقام تابادردی  باا  اخذ ج افه جاجاحی  

ند  نفتی، یحصاوالج شاامادری، الساتاک و تاساتاک و فلزاج  فاآوری ساوخت و    بطور خدق یر خصاوق

از ارن  دالند عاو  با    %7۵یارا  باباتارن تتدنتاا  صادیراجی اراا  یر بدزار ند  یوضاوعات یاری  ح وی  

 ا  یختلفی ناز یواجه نتتد .بد یوانع غااج افه  %8.8جد    %4.6باخوریار  از یتوسط ج افه یر یح وی   

 ا  به ند  جرت  ت  یددفع بابتا:رز  باا  فاآور  یوایخدم و صدیراج اقام واسطهرباندیه -3

( بد یتوساط ج افه به  %21ا  ( و ساایدره%31ا  باش از نامی از نادزند  واریاجی ند  یابوط به اقام واساطه

بد بابااتارن یوانع    %28.6( بد یتوسااط ج افه  %1۰اساات و واریاج  دالند  یصااافی   %7.4و   %9.3جاجا   

ند  یر حمدرت ش ر  از یحصوالج  ند  یولت  ان . بددباارن بد جوجه به ساادساتا  یواجها  و غااج افهج افه

ا  صاددرع ند  اق ام  نردری یاخلی، بدرتاتی بد بارسای الزم نتابت به فاآور  یوای خدم و جولا   دالند  واساطه

رسا  ا  نتاتد  و به نظا ییقلم( یابوط، واساطه  4۵8یرصا  از اقام فراسات تابادردی     9۰نموی. ح وی  

اا  اعطد  ایتادزاج جاجاحی خوان  یاشت. طاد ند   یر ارن  دالند جمدر  بابتا  ب
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 مقدم  

که توسگعه در جهان امروز از طری  مشگارکت و  طوریبههای اخیر با تحوالت شگررفی روبرو شگده اسگت. الملل در دههحوزه تجارت بین

های اخیر، سگرتت رشگد تجارت جهانی حتی پذیر شگده اسگت. در دهههای آن امکانگیری از طرفیتتعامل با اقتصگاد جهانی و بهره

ویژه طی  به  های اقتصگادی در جهان اسگت.بیش از سگرتت رشگد اقتصگاد جهانی شگده اسگت که یکی از تلل مهگ آن گسگترش همررایی

اکنون بیش از نیمی از تجارت های اقتصگادی بوده و هگدو دهه گذشگته، جهان شگاهد امیگای روزاف ون معاهدات مربوه به همررایی

پگذیرد و تقریبگا هر کشگگگوری تیگگگو یگک یگا تنگد پیمگان تجگاری در قگالگب یکی از اشگگگکگال  هگای تجگاری صگگگورت میجهگانی بین بلو 

کنند که از لحاظ  ای به تند شگگکل وهور پیدا میهای اقتصگگادی و ترتیبات تجاری منهقهرراییهای اقتصگگادی اسگگت. همهمررایی

معنای هرگونه تواف  تجاری ای بهشگدت همررایی با یکدیرر تفاوت دارند. در ادبیات سگازمان جهانی تجارت، ترتیبات تجاری منهقه

 یک منهقه جغرافیایی نیستند. ترجیحی متقابل بین دو یا تند کشور است که ل وما هگ متعل  به

های اقتصگادی  همانهور که بیان شگد، توسگعه تجارت میان کشگورها از طری  اسگتفاده از اب ارهای گوناگون و تیگویت در انواع همررایی

ر  های گمرکی، بازارهای مشگتهای اقتصگادی طی  وسگیعی از پیوندها شگامل مناط  آزاد تجاری، اتحادیهپذیر اسگت. همرراییامکان

ها در ترین نوع آن که یکی از نخسگگگتین گا طور مشگگگخی، یکی از این اب ارها و البته خفی گردد. بههای اقتصگگگادی میو اتحادیه

های تجارت ترجیحی، دو طرف  شگود، مبادله موافقتنامه تجارت ترجیحی اسگت. در موافقتنامههای اقتصگادی نی  محسگوب میهمکاری

تبارت دیرر بر آنها ترجیح قایل  خود بر فهرسگت کاالهای پیشگنهادی طرف مقابل را کاهش داده و به  شگوند تعرفه اتمالیمتعهد می

تر شگگده و انترار شگگوند. با کاهش نرت تعرفه اتمالی بر کاالهای مشگگخی شگگده، قیمت کاالهای وارداتی کشگگور از طرف مقابل ارزان

 نی از سایر کشورها اف ایش یابد.  رود واردات این دسته از کاالها از این کشور با جایر یمی

های اقتصگادی و تجاری نداشگته، اما از برنامه سگو  و تمدتار برنامه تهار  ایران در گذشگته تندان اشگتیاقی به حیگور در همررایی

د و پنج  که تاکنون یک موافقتنامه تجارت آزاطوریسگگو، تعامل با اقتصگگاد جهانی از اهمیت برخوردار گردیده اسگگت. بهتوسگگعه بدین

های ترجیحات نامهنامه تجارت ترجیحی امیگا شگده و در حال اجراسگت. هرتند که دامنه محصگوالت تحت پوشگش موافقتموافقت

، امیگای موافقتنامه تجارت 1398شگدت محدود اسگت. البته پا از پیوسگتن به اتحادیه اقتصگادی اوراسگیا از آبان ماه سگال تجاری به

های اقتصگگادی ایران، حیگگور فعال در و از جمله هند در دسگگتور کار قرار گرفت. با توجه به ورفیت ترجیحی با تعدادی از کشگگورها

 باشد.ای اکید و الز  میای توصیهترصه اقتصاد جهانی به اشکالی مانند مشارکت در ترتیبات تجاری منهقه

ه ترجیحات تجاری میان ایران و هند، این موضگگوع نامدر گ ارش حاضگگر با توجه به در پیش بودن مذاکرات مربوه به انعقاد موافقت

دارای   1947گردد که این دو کشگور تا سگال  سگال پیش بازمی 2500مورد توجه قرار گرفته اسگت. ارتباه میان ایران وهند به بیش از 

ویژه با  از سگر گرفته شگد. بهاند. پا از این سگال که مصگادف با اسگتقهل هند از بریتانیا بود، روابه به شگکل متفاوتی  مرز مشگتر  بوده

 500به ارزش    یانامهتفاهگ یو هند فراهگ شگگد. امیگگا  یرانا  یشگگترب  یکین د یبرا  ییبسگگترها ی،مرک  یایآسگگاسگگتقهل کشگگورهای 

احداث  یهند و افغانسگتان برا یران،جانبه ااحداث خه آهن، تواف  سگه یبرا گذارییهتوسگعه بندر تابهار و سگرما یدالر برا  یلیونم

در ادامه این مسگیر، مبادله   به گسگترش روابه کمک کرد.، تلیرغگ تحریگ آمریکا تلیه ایران،  در تابهار المللیینونقل بحمل  یدوررک

ای، هنگد در یگک اقگدا   نگامگهتوانگد بگه گسگگگترش روابه فیمگابین کمگک نمگایگد. براسگگگات تنین موافقگتنگامگه تجگارت ترجیحی میموافقگت

ان به کند که واردات این کشگگور از ایران )صگگادرات ایرمتقابل، نرت تعرفه بر واردات از ایران را کاهش داده و این امکان را فراهگ می
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هند( اف ایش یابد. در این گ ارش، وضگعیت تجارت ایران و هند با جهان و تجارت متقابل این دو کشگور با یکدیرر مورد بررسگی قرار 

تفکیک نوع کاال مورد بررسگی ای هند که قرار اسگت حداقل بخشگی از آن برای کاالهای ایرانی کاهش یابد، بهگیرد. سگیسگتگ تعرفهمی

شگگود. در نهایت،  ای، مورد بررسگگی قرار گرفته و توجه به آنها در مذاکرات یادآوری میاتی مرتبه با موانع غیرتعرفهگیرد. نکقرار می

گیرند، براسگات پتانسگیل  کاالهایی که برای توسگعه صگادرات ایران به هند با فرک کاهش نرت تعرفه اتمالی بر آنها، در اولویت قرار می

بندی فهرسگت کاالها براسگات محاسگباتی خواهد بود که با  شگود. اولویتو فهرسگت آنها معرفی می  صگادراتی ایران به هند مشگخی شگده

 پذیرد.استفاده از روش اسمارت برای تخمین می ان اف ایش تجارت صورت می
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 تجار  جهانی ایران و هند  

 2018میلیارد دالر در سگال    96.6به   2016ال  میلیارد دالر در سگ 78.3براسگات آمار مرک  جهانی تجارت، صگادرات ایران به جهان از 

میلیارد   41.2اف ایش و سگسا به  2017در سگال  51.6ابتدا به   2016میلیارد دالر در سگال   42.7اف ایش یافته و واردات از جهان از 

لیارد دالر در سگگال  می  35.6کاهش یافته اسگگت. این روند تغییرات باتش شگگده تا تراز تجاری ایران با جهان از  2018دالر در سگگال 

 اف ایش یابد. 2018میلیارد دالر در سال   55.4به   2016

اف ایش یافته و   2018میلیارد دالر در سگال   324به   2016میلیارد دالر در سگال  261بر اسگات همین آمار، صگادرات هند به جهان از 

اف ایش یافته است. این روند باتش   2018دالر در سال میلیارد  509.3به  2016میلیارد دالر در سال   356.7واردات هند از جهان از  

اف ایش   2018میلیارد دالر در سگگال  185.3به منفی   2016میلیارد دالر در سگگال   95.7شگگده تا تراز تجاری هند با جهان از منفی 

 یابد.

برابر   9.7دات این کشگور از جهان  برابر صگادرات ایران به جهان بوده و وار  3.3ها  طور متوسگه طی این سگالصگادرات هند به جهان به

 واردات ایران از جهان بوده است.

 دالر(  اردیلیو هند )م رانیا یتجارت جهان  -1جدول 

 2018 2017 2016 شرح

 96.6 91.7 78.3 صادرات ایران به جهان

 41.2 51.6 42.7 واردات ایران از جهان

 55.4 40.1 35.6 تراز تجاری ایران 

 324.0 295.9 261.0 صادرات هند به جهان

 509.3 443.9 356.7 واردات هند از جهان

 -185.3 -148.0 -95.7 تراز تجاری هند

Source: ITC-trademap 
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 ترکیب کاالهای واریاتی هند )از لحاظ کاربری( 

درصگد از کاالهای وارداتی هند در سگال    31.64دهد. این کاالها  جهان را موادخا  تشگکیل میترین گروه کاالیی وارداتی هند از مهگ

 رسیده است. 2018درصد در سال  35.99اند. سهگ این کاالها به مرور اف ایش یافته و به را تشکیل داده 2015

 

 ترکیب کاالهای وارداتی هند از جهان )درصد(  -2جدول 

 2018 2017 2016 2015 شرح

 35.99 33.53 30.98 31.64 مواد خام 

 30.69 33.02 32.14 34.41 ای کاالهای واسطه

 21.31 21.26 22.72 20.32 ای کاالهای سرمایه

 11.5 11.14 11.18 10.85 کاالهای مصرفی

Source: Wits-Worldbank 

 

اند و به مرور سهگ این کاالها کاهش  از واردات این کشور را از آن خود نموده درصد    34.41معادل    2015ای در سال  کاالهای واسهه

با اندکی اف ایش   2015درصگد در سگال   20.32ای از تن ل یافته اسگت. سگهگ کاالهای سگرمایه 2018درصگد در سگال  30.69یافته و به  

 10.85ترین کاالهای وارداتی هند نی  از یتاهمرسگیده اسگت. سگهگ کاالهای مصگرفی به تنوان کگ 2018درصگد در سگال  21.31به 

 اف ایش یافته است ) 2018درصد در سال    11.5به مقدار  2015درصد در سال 

 (.2جدول  
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 تجارت متقابل ایران و هند 

اسگت که به آن  سگوی منهقه سگند صگورت گرفتههشگمال شگرا ایران ب یک موج ب رگ مهاجرتی از  ،سگال قبل 3000تا   2500حدود  

  یهابهیکت در  ؛اسگت میان ایران و هند وجود داشگته  ،همواره از آن دوره  ،هامهاجرتگویند. مبادالت و ها به هند میمهاجرت آریایی

 ت.اس داریوش ب رگ تا ورای تمدن سند ادامه داشته یاز هند نا  برده شده و قلمرو یهخامنش

و    یرانا ی ن ینران نوند. در دواهداشت یمشترک  یخیو تار  یاییو حوزه جغراف  یاییدر  یمرز مشتر  طوالن 1947و هند تا سال   یرانا

  پا   هند و  ایران روابه.  کردند  امیگا  را  «یابد  یبه نا  »صگلح و دوسگت  یدوسگت یمانروابه را برقرار و پ  ،اسگتقهل هند هند پا از

  ی اما با فروپاشگ  یده اسگت.را به خود ند  یتوجهجنگ سگرد، بهبود قابل  یانمختل  تا پا  یرهایبا توجه به نقش متغ یانقهب اسگهم از

و    یرانا یشگترب  یکین د  یبرا  ییبسگترها  ،هندوسگتان یبرا یمرک  یایآسگ یکشگورها یافتنیتبروز بحران افغانسگتان و اهم ی،شگورو

  یدارد ین)اول 1395سگگال    ماه در خرداد  یرانهند، به ا  یروز، نخسگگتینارندرا مود هند فراهگ شگگد. در تند سگگال گذشگگته، سگگفر

توسگگعه بندر »تابهار« و   یدالر برا یلیونم 500به ارزش    یانامهتفاهگ یسگگال گذشگگته( و امیگگا 15در  یرانهند از ا یروزنخسگگت

در تابهار   المللیینونقل بحمل  یدوراحداث کر یهند و افغانستان برا  یران،جانبه اتواف  سهو   احداث خه آهن یبرا گذارییهسرما

 د.به هندوستان سفر کری، رئیا جمهور ایران، حسن روحاننی   1396بهمن به گسترش روابه کمک کرد. در اواخر 

  برنگامگه  از  هنگد  اح اب از  بسگگگیگاری  گگذشگگگتگه در  همچنین،.  کنگدینرگاه مآن بر تحوالت موثر   یانهقگهمبگه ماگابگه قگدرت    یرانهنگد بگه ا

  پی جیبی  و  کنرره مهگ ح ب  دو  تهوه،به.  داشگته اسگت  ایران به  مابتی  دید نی   هند  تمومی افکار  و  اندکرده حمایت ایران  ایهسگته

  اندکوشگگگیده همواره گذشگگگته،  دهه یک  هایتالش وجود  با  هندی  رهبران  واقع، در.  دارند  ایران به مابتی  نراه( اصگگگلی  اح اب)از 

 روابه  از  پوشگیتشگگ به حاضگر  ب رگ،  هایقدرت  با روابه حفظ  ضگمن  ایران،  نقش  در   با و  کنند حفظ  را ایران  با روابه  از سگهحی

در   1که صگادرات ایران به هندطورینباشگند. در این میان روابه تجاری فیمابین نی  در حال گسگترش بوده اسگت. به  تهران  با خود

  1.1میلیون دالر )  640.1معادل   2005درصگد از صگادرات ایران به جهان(، در سگال    0.8میلیون دالر ) 180.2معادل   2001سگال  

 2015درصد از صادرات ایران به جهان( و در سال   1.7میلیارد دالر )  1.8معادل   2010از صادرات ایران به جهان(، در سال  درصد

ها صگادرات ایران به هند هگ به لحاظ ارزش  درصگد از صگادرات ایران به جهان( بوده اسگت. در این سگال 4.2میلیارد دالر )  2.5معادل  

 ند اف ایشی داشته است.و هگ به لحاظ سهگ، تمدتار رو

میلیارد   2به   2016میلیارد دالر در سگال   2.8های اخیر و با توجه به تحریگ آمریکا تلیه ایران، صگادرات ایران به هند از اما در سگال

درصگد در سگال    3.6کاهش یافته و به همین نسگبت، سگهگ این کشگور در کل صگادرات ایران به جهان نی  از  2018دالر در سگال 

 تن ل یافته است. 2018درصد در سال  2.1به   2016

درصگگگد از واردات ایران از جهان(، در سگگگال    2.9میلیون دالر ) 470معادل   2001در طرف مقابل، واردات ایران از هند در سگگگال 

رصد از واردات د 2.3میلیارد دالر ) 1.27معادل  2010درصد از واردات ایران از جهان(، در سال  2.6میلیارد دالر ) 1معادل    2005

درصگد از واردات ایران از جهان( بوده اسگت. ارزش و سگهگ واردات   5.7میلیارد دالر ) 2.3معادل   2015ایران از جهان( و در سگال 

 وخی هایی همراه بوده اما در مجموع اف ایشی بوده است.ها با افتایران از هند در این سال

 
 ایران به هند. خام . شامل صادرات نفت1
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میلیارد دالر در سگال    2.7به   2016میلیارد دالر در سگال  2ایران، واردات ایران از هند از های اخیر و تلیرغگ تحریگ اما طی سگال

 2018درصگد در سگال  6.4به   2016درصگد در سگال   4.6اف ایش یافته و سگهگ این کشگور در کل واردات ایران از جهان نی  از  2018

 ف ونی یافته است.

ثابت باقی مانده اسگت. اما سگهگ ایران در واردات  2016-18درصگد طی دوره    0.9سگهگ ایران در صگادرات هند به جهان در سگهح 

 (.3جدول  اف ایش یافته است ) 2018درصد در سال  2.9به   2016درصد در سال  2.3خا ( از هند از جهان )با احتساب نفت

میلیارد دالر بوده که    1.58به ارزش   1398همچنین براسگات آمار گمر  جمهوری اسگهمی ایران، صگادرات ایران به هند در سگال  

درصگدی از کل صگادرات ایران در رده شگشگگ بازارهای هدف صگادراتی قرار داده اسگت. ارزش صگادرات ایران   3.8این کشگور را با سگهگ 

درصگد اف ایش داشگته اسگت. واردات ایران از   15لحاظ وزنی درصگد کاهش یافته ولیکن به 23نسگبت به سگال پیش از آن، به هند  

درصگگدی، این کشگگور را در رتبه تهار  قرار داده اسگگت. واردات ایران   8.4میلیارد دالر بوده که با سگگهگ  3.68هند در این سگگال  

 درصد بیش از سال پیش از آن بوده است. 70لحاظ وزنی  درصد و به 33لحاظ ارزشی به

 

 درصد(-دالر اردیلیو هند )م رانیتجارت متقابل ا -3جدول 

 2018 2017 2016 شرح 

 2.0 2.7 2.8 صادرات ایران به هند )میلیارد دالر( 

 2.1 3.0 3.6 سهم هند از صادرات ایران به جهان )درصد( 

 2.7 2.3 2.0 )میلیارد دالر( واردات ایران از هند  

 6.4 4.4 4.6 سهم هند از واردات ایران از جهان )درصد( 

 0.9 0.9 0.9 سهم ایران در صادرات هند به جهان )درصد( 

 2.9 2.5 2.3 سهم ایران در واردات هند از جهان )درصد(* 

Source: ITC-trademap 

 خام هند از ایران محاسبه شده است.واردات نفت*: سهم ایران در واردات هند از جهان با احتساب  

 

  



   دوجانبه  ترجیحی  تجارت  نامهموافقت  قالب  در هند  به  صادرات  توسعه  برای  ایران  پیشنهادی   کاالهای   فهرست معرفی

 
 

 

 ای هند بر واریا ای و غیرتعرف ساختار موانع تعرف  

باشد تا با کاهش قیمت نسبی کاالهای  های ترتیبات تجارت ترجیحی، تمده بحش بر سر کاهش نرت تعرفه طرفین مینامهدر موافقت

یابد. فلذا ضروری است وضعیت کلی تعرفه طرف مقابل )هند( مورد بررسی قرار گیرد تا نمایی  وارداتی، می ان تجارت متقابل اف ایش 

ای نی  مورد تنایت قرار گیرد. زیرا بایسگت موانع غیرتعرفهای بدسگت آید. در کنار توجه و مذاکره بر سگر تعرفه، میبرای تغییرات تعرفه

ممکن اسگگت نتیجه تندان ملموسگگی در توسگگعه تجارت فیمابین ایجاد    ایحتی حذف تعرفه بدون کاهش یا حذف موانع غیرتعرفه

 ای نی  مورد بررسی قرارگرفته است.ای، موانع غیرتعرفهنکند. بنابراین تهوه بر موانع تعرفه

 

 وع کاال تفکیک نب هند  یتعرف  واریات

کاهش یافته اسگت. کمترین نرت تعرفه  2018درصگد در سگال  4.88به   2015درصگد در سگال  7.32متوسگه وزنی تعرفه کل هند از 

تن ل یافته اسگگت. مواد خا ،   2018درصگگد در سگگال  2.07به  2015درصگگد در سگگال   2.44موزون مربوه به موادخا  اسگگت که از  

ای(  هترین کاالی وارداتی هند در این دوره بوده اسگت. متوسگه وزنی نرت تعرفه دومین گروه کاالی وارداتی هند )کاالهای واسگهمهگ

 کاهش یافته است. 2018درصد در سال   7.13به  2015درصد در سال  12.03از 

کاهش یافته اسگت. نرت  2018درصگد در سگال  4.11به  2015درصگد در سگال   5.04ای از متوسگه نرت تعرفه موزون کاالهای سگرمایه

درصگد در سگال  8.3به  2015درصگد در سگال   9.66ترین کاالی وارداتی هند از جهان )کاالهای مصگرفی(، از  اهمیتتعرفه موزون کگ

 تن ل یافته و باالترین نرت در این سال را داشته است. 2018

 

 نوع کاالتفكیک  از جهان به نرخ تعرفه واردات هند  -4جدول 

 2018 2017 2016 2015 شرح 

 9.03 8.88 8.91 9.75 متوسط ساده % )کل کاالها( 

 4.88 5.78 6.35 7.32 متوسط وزنی % )کل کاالها(

 251.8 161.4 118.8 111.4 ارزش )میلیارد دالر( تعرفه صفر 

ای )درصد(های تعرفهسهگ از کل ردی   6.64 15.02 17.36 17.71 

 2.07 2.77 3.57 2.44 متوسه وزنی )درصد(  مواد خام 

ای کاالهای واسطه  7.13 7.91 8.07 12.03 متوسه وزنی )درصد(  

ای کاالهای سرمایه  4.11 4.04 4.57 5.04 متوسه وزنی )درصد(  

 8.3 8.61 9.66 9.66 متوسه وزنی )درصد(  کاالهای مصرفی

Source: Wits-Worldbank 
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 ای هند بر واریا موانع غیرتعرف 

تری بر سگر راه توسگعه تجارت محسگوب بازدارنده جدیای، تامل  ای در مقایسگه با موانع تعرفهدر بسگیاری از مواقع، موانع غیرتعرفه

ای کشگور  شگود و به همین دلیل ضگروری اسگت در مذاکرات تجاری به دقت مورد توجه قرار گیرد. بررسگی وضگعیت موانع غیرتعرفهمی

تی مانع  مورد( مشگگمول نو 2087ای این کشگگور )شگگامل  های تعرفهدرصگگد از ردی  43.7هند بر واردات، حاکی از آن اسگگت که 

 دهد.درصد از کل ارزش واردات این کشور را تشکیل می 45.5ای است که این تعداد کاال حدود  غیرتعرفه

ای و  غیرتعرفههای غذایی )دارای تنوع باالی کاالیی(، بیشگترین موانعبرخی از کاالها مانند منسگوجات و پوشگا ، سگب یجات و فرآورده

ای برخوردارند  السگگگتیک و پهسگگگتیک )دارای تنوع پایین کاالیی( از کمترین موانع غیرتعرفهدر برخی دیرر مانند کفش و پاپوش و  

 (.5  جدول)

 

 ای هند بر واردات غیرتعرفه وضعیت اعمال موانع  -5 جدول

ایدرصد پوشش ردی  تعرفه درصد پوشش ارزش واردات  های کاالیی گروه  تعداد کاالها  

 792 100.00 100.00 منسوجات و پوشا  

 247 96.86 99.88 سب یجات 

 184 99.46 99.83 های غذایی فرآورده

 95 87.16 86.01 حیوانات 

 5 13.16 75.40 سوخت 

 21 31.34 48.80 پوشش و پوست

 76 62.40 40.63 ونقل حمل 

 22 9.48 34.83 توب 

 40 21.05 33.00 سنگ و شیشه 

 102 18.28 29.19 فل ات

 284 37.62 28.52 مواد شیمیایی

 27 28.13 16.49 مواد معدنی 

 114 14.90 14.40 آالت و الکترونیکماشین

 35 16.59 10.77 الستیک و پهستیک

 29 8.29 5.77 متفرقه کاالهای 

 12 25.53 3.86 کفش و پاپوش

 2087 43.71 45.52 کل

 منبع: بانک جهانی 
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 روش انتخاب فهرس  پیشنهایی ایران ب  هند

سگازی  فهرسگت پیشگنهادی برای اخذ تعرفه ترجیحی از کشگور هند به منرور توسگعه صگادرات ایران به آن کشگور با اتکا به روش شگبیه

محاسگبه آثار ایجاد تجارت در بازار هند به نفع صگادرات ایران ارائه شگده اسگت. انتخاب این روش، برای تعیین فهرسگت اسگمارت و  

 کاالیی بدلیل ویژگی آن و محتوای متغیرهای آن است. در این محاسبات از متغیرهای زیر استفاده شده است:

 پتانسیل صادراتی ایران به هند؛  •

 جهان؛ ارزش صادرات فعلی ایران به •

 ارزش صادرات فعلی ایران به هند؛  •

 ارزش واردات هند از جهان؛ •

 نرت تعرفه کاربردی هند بر واردات اقه  کاالیی؛  •

 . کشش تقاضای واردات هند در هر یک از اقه  کاالیی •

 پتانسیل صایرا  ایران ب  هند 

نامه تجارت ترجیحی میان دو  د براسگات موافقتبه هن  رانیتوسگعه صگادرات ا  یبرا  ییفهرسگت کاال شگنهادیپ در این گ ارش، جهت 

اسگتفاده شگده اسگت. محاسگبه پتانسگیل صگادرات    HSرقمی  تفکیک کدهای شگشکشگور از شگاخی پتانسگیل صگادرات ایران به هند به

درصگگد حداقل مقادیر متوسگگه صگگادرات ایران به جهان و واردات هند از جهان درنرر گرفته شگگده اسگگت.   30ایران به هند برابر با  

ن رقگ  که جدیدتریایگونهکمک ضگرایبی بدسگت آمده اسگت. بهمتوسگه صگادرات ایران به جهان و متوسگه واردات هند از جهان به

( ضگرب شگده و  1در   2016و ارقا  سگال   2در  2017های دورتر در ضگرایب کمتر )ارقا  سگال  و ارقا  سگال 3( در 2018)ارقا  سگال 

( تقسگیگ شگده اسگت. این اقدا  بدان دلیل انجا  شگده اسگت که با توجه به روند  1+2+3=6ها بر جمع ضگرایب )جمع ارقا  این سگال

های  ات هند اوالر از ارقا  تند سگال اسگتفاده شگده و تورش ارقا  تاحدی برطرف شگود و ثانیار به سگالنوسگانی صگادرات ایران و وارد

 تر، اهمیت بیشتری داده شود.ن دیک

میلیارد دالر، متوسگگه واردات هند از جهان در این  91.9معادل    2016-18بدین ترتیب متوسگگه صگگادرات ایران به جهان در دوره  

میلیارد دالر بدسگت آمد. بدین ترتیب پتانسگیل )ورفیت( صگادرات   2.4ه صگادرات ایران به هند در این دوره  و نی  متوسگ 418.4دوره  

درصگگد از آن در این  11.4درصگگد از این ورفیت به اسگگتفاده مانده و تنها    88.6میلیارد دالر شگگد. معادل   21ایران به هند معادل  

(. همانهور که در جدول فهرسگت پیشگنهادی ایران برای کاهش نرت تعرفه هند خواهیگ دید،  6جدول ها اسگتفاده شگده اسگت )سگال

یران به هند برای کاالهای  میلیارد دالر خواهد بود. آمار پتانسگگیل صگگادراتی ا  6.2پتانسگگیل صگگادراتی فهرسگگت پیشگگنهادی، معادل  

ای  پیوسگت ارایه شگده اسگت. در این جدول، کدهای تعرفه 9جدول در   HSرقمی  تفکیک کدهای شگششگده پیشگنهادی بهفهرسگت

 تانسیل صادرات ایران به هند بیش از صفر بوده است.اند که رقگ پ انتخاب شده
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 دالر(   اردیلی)م 2016-18های در سالبه هند  رانیصادرات ا لیسپتانخالصه ارقام  -6جدول 

 پتانسیل صادرات فهرست پیشنهادی پتانسیل صادرات ایران به هند  متوسه صادرات ایران به هند 

2.4 21.0 6.2 

 منبع: محاسبات پژوهش 

 سازی اسمار  مدل شبی 

رقمی  تفکیک کدهای شگشد با اسگتفاده از شگاخی پتانسگیل صگادراتی بهبه هن رانیتوسگعه صگادرات ا یبرا یشگنهادیفهرسگت پ ارایه  

HS بندی آنها با توجه به ایجاد تجارت تخمینی محاسگگبه شگگده با کمک پذیرد ولیکن انتخاب کاالهای نهایی و اولویتصگگورت می

کشگور هند از  iشگود. در مدل اسگمارت با اسگتفاده از آمار واردات فعلی هر کشگور )در اینجا واردات کاالی  روش اسگمارت انجا  می

تبارت دیرر  و می ان تغییر در نرت تعرفه، می ان اف ایش در واردات کشگگور م بور )هند( یا بهایران(، کشگگش قیمتی تقاضگگای واردات  

شگود. گفتنی اسگت هرته مقدار واردات اولیه، کشگش می ان اف ایش صگادرات طرف مقابل )اف ایش صگادرات ایران به هند( برآورد می

 .1ان اف ایش تجارت متقابل نی  بیشتر خواهد بودتقاضای واردت و نی  درصد تغییر در نرت تعرفه بیشتر باشد، می 

 

كار  ها  اجرای  بهگ ر  استت. یل  از ر  قابل اندازه ،ا  بر حست  د  اثر ایااد شاارت   انررا  شاارتها  منطقهاثرات ایستاا  شكتل ل هرارای . 1

پذیرد. ای  مدل  ط اناام م در حالت ث ات ستایر شترای   شعادل جزئ  یك مدل    چارچوب مدل استرارت استت كه مراست ات دن در  ،شتده در ای  زم نهگرفاه

دهد. در ای  مدل برا   جان ه یا چندجان ه با دیار شركا  شاار  نكان م جریانات شاار  د  را بر (FTA)نامه ناح ه شاارت دزاد ساز  اثرات موافقتش  ه

ب ن   شتود. پ  سترت  اردات   سترت صتادرات بتتورت جداگانه بررست    ستتل با شيف د ای  د  به شع    اثر خالر م ادرت م   ،نامهشع    اثرات موافقت

باشتد. كل دثار ایااد عن  ستط  جار   اردات، اندازه كاه  شعرفه   ككت  شقايتا   اردات م طور مستاق   مااثر از سته مار ر كي د  یستاز  استرارت بهشت  ه

 گردد.مراس ه م  TD))   انررا  شاارت  (TC)شاارت شاار  از ماروع د  اثر ایااد  منطقه دزاد

كاه  ق رت نست    اردات )صتادرات  درپ    مفهوم افزای   اردات )صتادرات طر  مقابل  یك ككتور استت كه بر اثرطور خالصته، ایااد شاارت بهبه

مفهوم جایازین   اردات از ككتور مقابل )صتادرات  با  اردات با دهد. انررا  شاارت بهكاه  نرخ شعرفه نست ت به قر ت  ارداش  از ستایر ككتورها رخ م 

 دهد.از شنزل نرخ شعرفه رخ م  نامه است كه بر اثر كاه  ق رت ناش شر   ارزانار از سایر ككورها  خارج از موافقتك ف ت

نرر برا  مراست ه اثر ایااد شاارت بتتورت زیر   در ای  مطالعه م زان ایااد شاارت ناشت  از كاه  نرخ شعرفه هند بر ایران مدنرر استت   معادله مورد

 شود:شعریف م 
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 كه در دن:طور به 

ijkM   ب انار  اردات ا ل ه كاال :i  از ككورk،  ع ارت دیار،  اردات هند از ایران یا دناونه كه در ای  گزار  مدنرر قرار گرفاه، پاانس ل صادرات ایران  به

 ؛ iبه هند در كاال   
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 بتا فر  ده  در ایناتا  رفته  ارداش  هنتد بر كتاالهتا  ایران   ع تارت دیار شر  رات شعبته  ،j  در ككتتتور  iا  كتاال : ب تانار شر  رات ستتتطور شعرفته

 ؛درصد كاه  نرخ شعرفه



   دوجانبه  ترجیحی  تجارت  نامهموافقت  قالب  در هند  به  صادرات  توسعه  برای  ایران  پیشنهادی   کاالهای   فهرست معرفی

 
 

گیرد. اما با توجه به  در مدل اسگمارت، ایجاد تجارت و انحراف تجارت براسگات کاهش نرت تعرفه، مورد محاسگبه و توجه قرار می

این گ ارش صرفار   باشد، درای، اند  میآنکه در مهالعات مشگابه مشگخی شگده اسگت که سگهگ انحراف تجارت از کل آثار کاهش تعرفه

 می ان ایجاد تجارت مدنرر قرار گرفته و محاسبه شده است. 

نامه منبعش از دو مسگیر زیر،  ای از سگوی شگریک تجاری )هند( در قالب این موافقتانترار این اسگت که اقدامات کاهش تعرفه

 اف ایش صادرات برای ایران را بدنبال داشته باشد:

 پذیرد؛اکنون صادرات آن از ایران به هند صورت میکاالهای بالفعل تجاری؛ که هگ   -1

اکنون در سبد صادراتی ایران به هند موجود  کاالهای بالقوه تجاری؛ که در سبد صادراتی ایران به جهان وجود دارد اما هگ -2

 .نیست

 
m

i   ب انار كك  شقايا   اردات كاال :i  از ككورk  شوسط ككورj ،ع ارت دیار كك  شقايا   اردات هند از كاال   بهi؛ 

  بدل ل كاه  در ق رت نست   كاالها   ارداش  نست ت به ستایر شركا   jنامه )ككتوراز ككتور عوتو موافقت iانررا  شاار  افزای  در  اردات ككتور 

شاارت، رفاه    شر بودن اثرات ایااد   انررا شر یا كوچكدهد. بر ای  استا  با شوجه به بزر شاار  استت كه در  اق  شرك   جرراف ای   اردات را شر  ر م 

شر، افزای  یا كاه  خواهد یافت. برا   بدل ل شر  ر  اردات كاال از ككتور شول دكننده با كارای  باالشر به سترت ككتور شول دكننده با كارای  پای   iدر ككتور  

 شود:از رابطه زیر اسافاده م  گ ر  انررا  شاارتاندازه
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 ijkTD؛: م زان انررا  شاارت 

ijkM :؛نامهارز   اردات از ككور عوو موافقت   

ijKM؛:  اردات از ككورها  غ ر عوو  
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 ؛iبه شرش   ب انار شعرفه ا ل ه ككور عوو   غ رعوو بر كاال    kT0  KT0فوق:  در رابطه  

kT1  KT1    به شرش   ب انار شعرفه ككور عوو   شعرفه غ رعوو بر كاالi د.نباشنامه م پل از ایااد موافقت 
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د، جایر ین متغیر واردات رو به منرور پوشگش کامل کاالهای بالقوه و بالفعل تجاری، متغیر پتانسگیل صگادرات ایران به هناز این

شگده اسگت. بر این اسگات از یک سگو، کاالهای دارای باالترین توان صگادراتی به کشگور هند و از سگوی دیرر برخوردار از بیشگترین  

ای کشگور شگریک تجاری )هند( و کشگش تقاضگای تعرفه کنندگان هندی با توجه به موانعحسگاسگیت از لحاظ نیاز وارداتی مصگرف

شگگوند. کاالهای دارای این ویژگی، در تمل بیشگگترین می ان اف ایش صگگادرات برای ایران از ناحیه کاهش  اال انتخاب میواردات هر ک

نامه تجارت ترجیحی مذکور را بدنبال خواهند داشگت. در شگاخی ایجاد تجارت، حجگ فعلی واردات، ای در قالب موافقتموانع تعرفه

گیرد.  کنندگان( کشگور شگریک تجاری بهور هم مان، مورد توجه قرار میحسگاسگیت مصگرفای و کشگش تقاضگای واردات )موانع تعرفه

ای در قالب روش اسگمارت با یک شگو  کاهشگی  های تعرفهسگازی آثار تغییر تعرفه در اف ایش واردات از ایران، کلیه ردی برای شگبیه

 درصد روبرو گردید. 10به می ان 

صگادرات ایران به هند، کشگش تقاضگای واردات هند و نرت تعرفه اتمالی هند در سگهح    از آنجا که محاسگبات مربوه به پتانسگیل

رقمی، این ارقا  با  باشگد؛ لیکن پا از محاسگبه می ان ایجاد تجارت در سگهح کدهای شگشدر دسگترت می HSرقمی  کدهای شگش

رقمی، فهرسگت نهایی بر  ه کد شگشرقمی زیر مجموت رقمی، انهباا داده شگده و براسگات سگهگ صگادرات هر کد هشگتکدهای هشگت

 گردد.  اسات کدهای هشت رقمی معرفی می

  ی قلگ کاال در سگهح کدها 458، تعداد  (HS یهشگت رقم  یقلگ کاال )در سگهح کدها 4000حدود   نیپا از انجا  محاسگبات، از ب

اسگت که    یاقهم نیبه هند و همچن رانیا  یصگادرات  یفعل  یاقه  شگامل کاالها نیشگدند. ا  یمعرف  تیاولو بیبه ترت  HS یهشگت رقم

 هند، به کشور مذکور صادرات نشده است. یواردات  یکشور و وجود تقاضا یتوان صادرات  رغگیتل
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 معرفی فهرس  پیشنهایی ایران 

ای در راسگگتای اف ایش صگگادرات ایران به هند در تارتوب موافقتنامه تجارت فهرسگگت پیشگگنهادی ایران برای اخذ تخفیفات تعرفه

 پیوست ارایه شده است.   9جدول ترجیحی در 

درصگد(   89.9ای )دهد که سگهگ تمده پتانسگیل صگادراتی به هند اختصگا  به کاالهای واسگههاما بررسگی فهرسگت پیشگنهادی نشگان می

درصگگد( نی  مربوه به همین گروه کاالیی   84.9(. همچنین بیشگگترین انترار از اف ایش صگگادرات )7جدول دارد )خهصگگه شگگده در 

ای ای تعرفههدهد که کاهشدرصگد( در رتبه بعدی قرار دارد. سگهگ ایجاد تجارت کاالها نشگان می  9.7باشگد و کاالهای مصگرفی )می

سگاز اف ایش صگادرات بیشگتر برای ایران شگود. اما بایسگتی توجه  تواند زمینهای مورد نیاز هند میگسگترده در کاالهای متنوع واسگهه

های کاالیی دیرر(،  ای مشگگابه در کاالهای مصگگرفی )با توجه به نرت تعرفه باالتر این کاالها در مقایسگگه با گروهنمود که کاهش تعرفه

 ادرات بیشتری را در مورد هر کاال بدنبال خواهد داشت.رشد ص

 

 )درصد(به تفكیک کاال از لحاظ نوع کاربرد  تجارت  جادیااثر و صادراتی   لیپتانس -7جدول 

2018-متوسه نرت تعرفه هند نوع کاال   سهگ از ایجاد تجارت سهگ از پتانسیل صادرات ایران به هند  

ای واسطه  9.34 89.97 84.97 

 13.91 9.77 28.63 مصرفی 

ای سرمایه  7.43 0.26 1.13 

 منبع: محاسبات پژوهش 

 ای فهرس  پیشنهایی ای و غیرتعرف وضعی  موانع تعرف 

ای ای با موانع غیرتعرفهتعرفهدهد که رابهه متوازنی میان موانع ای هند نشگان میای و غیرتعرفهتر وضگعیت موانع تعرفهبررسگی دقی 

جدول  ای باالتر برخوردار نیسگتند )ای باالتر ل ومار از موانع تعرفهاین کشگور وجود ندارد. بدین معنی که کاالهای دارای موانع غیرتعرفه

8.) 

های کاالیی مانند سگوخت، محصگوالت شگیمیایی و فل ات که ایران پتانسگیل باالیی در صگادرات به هند دارد تلیرغگ  در برخی از گروه

باشگد. همچنین در خصگو  برخی  الیی برخوردار میای باای پایین اسگت، اما از سگهح پوشگش موانع غیرتعرفهاینکه دارای موانع تعرفه

ای باالیی نی  دارند. این امر نشگگان  شگگود که موانع غیرتعرفههای کاالیی دیرر مانند سگگب یجات دارای تعرفه باال، مشگگاهده میگروه

ود و الز  اسگت های تجارت ترجیحی ممکن اسگت منجر به اف ایش صگادرات نشگنامهدهد که صگرف کاهش تعرفه در قالب مواقتمی

 ای نی  به دقت مورد توجه قرار گیرد.مهحرات مربوه به موانع غیرتعرفه
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 های کاالیی تفكیک گروه ای هند به ای و غیرتعرفه موانع تعرفه  -8جدول 

نرت تعرفه هند   گروه کاالیی

 )درصد(

 پتانسیل صادراتی 

 )ه ار دالر(

 سهگ

 )درصد(

پوشش موانع  درصد 

 ای غیرتعرفه

 100.0 0.5 34,211 10.0 منسوجات و پوشاک

 99.9 3.6 225,843 38.4 سبزیجات

 99.8 1.2 75,705 38.5 های غذاییفرآورده

 86.0 0.1 3,461 30.0 حیوانات

 75.4 38.1 2,376,210 4.6 سوخت

 48.8 0.1 8,667 10.0 پوشش و پوست

 40.6 2.1 130,396 17.2 ونقلحمل

 34.8 0.4 27,918 10.0 چوب

 33.0 1.7 108,502 10.4 سنگ و شیشه

 29.2 10.7 668,590 9.2 فلزات

 28.5 18.5 1,157,984 8.4 شیمیایی

 16.5 6.1 380,670 5.7 مواد معدنی

 14.4 2.4 148,001 8.5 آالت و الکترونیکماشین

 10.8 13.5 841,761 9.2 الستیک و پالستیک

 5.8 0.5 28,936 9.3 کاالهای متفرقه

 3.9 0.4 26,663 20.0 کفش و پاپوش

 45.5 100.0 6,243,518 15.0 کل

 یدخذ: یحدسبدج تژونش
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 های سیاستی بندی و توصی جمع 

های اقتصگادی کشگور، حیگور فعال در ترصگه اقتصگاد جهانی به اشگکالی  های آمریکا تلیه ایران، با توجه به ورفیتتلیرغگ وجود تحریگ

نامه  باشگد. یکی از کشگورهای قابل توجه جهت مبادله موافقتای اکید و الز  میای، توصگیهمانند مشگارکت در ترتیبات تجاری منهقه

های مقهعی  . تجارت میان دو طرف تلیرغگ مشگگکهت موجود، همچنان ادامه یافته و حتی گاهی با اف ایشباشگگداینچنینی، هند می

نامه  صگورت هدفمند و ازطری  مبادله موافقتها بهنی  مواجه بوده اسگت. با تنایت به پتانسگیل صگادراتی ایران به هند، کاهش تعرفه

ادرات ایران به هند )و نی  توسعه واردات ایران از هند( بینجامد. روابه اقتصادی  تواند به ایجاد تجارت و توسعه صتجارت ترجیحی می

وارد فاز  توسگگگعه بندر تابهار    یبرا 2015در سگگگال  دالر  یلیونم 500به ارزش    یانامهتفاهگ یامیگگگاو تجاری میان ایران و هند با  

 المللی ینونقل بحمل  یدوراحداث کر یهند و افغانستان برا یران،جانبه ااحداث خه آهن، تواف  سه یبرا  گذارییهسرما  جدیدی شد؛

 به گسترش روابه کمک کرد.، تلیرغگ تحریگ آمریکا تلیه ایران، در تابهار

ان(؛ در مقابل با  درصگد کل صگادرات ایران به جه 2.1میلیارد دالر اسگت )   2، صگادرات ایران به هند حدود  2018براسگات آمار سگال  

درصگد اسگت. هند در تجارت خارجی ایران از اهمیت باالیی برخوردار    2.9احتسگاب نفت، سگهگ ایران در تامین نیازهای وارداتی هند،  

که سگال گذشگته، در رده شگشگگ بازارهای هدف صگادراتی ایران و نی  در رده تهار  مبادی وارداتی ایران بوده اسگت. طوریاسگت؛ به

 تسهیل تجارت میان دو کشور، باتش توسعه روابه تجاری فیمابین خواهد شد.  بنابراین،

 

میلیارد دالر اسگت که با توجه به می ان صگادرات  21های انجا  شگده، پتانسگیل )ورفیت( صگادرات ایران به هند معادل  طب  برآورد

درصگد مصگرفی   10ای و حدود  االها واسگههدرصگد از این ک 90درصگد از این پتانسگیل محق  نشگده اسگت. حدود    88.6فعلی، حدود  

های هنگد در تارتوب درصگگگد برخوردارند؛ بنگابراین کاهش تعرفه  28.6درصگگگد و  9.5باشگگگنگد که به ترتیگب از متوسگگگه تعرفه  می

در کنار    ایتواند زمینه اف ایش صگگادرات ایران به کشگگور مذکور را فراهگ سگگازد. البته توجه به موانع غیرتعرفهنامه تجاری میموافقت

ای بدون هم مانی در کاهش یا برداشگگتن موانع ای از اهمیت باالیی برخوردار اسگگت. زیرا حتی حذف موانع تعرفهکاهش موانع تعرفه

 ای، ممکن است دو طرف را در مسیر توسعه تجارت فیمابین ناکا  برذارد.غیرتعرفه

درصگد از کاالهای وارداتی هند در سگال   35.99دهند. این کاالها  میترین گروه کاالی وارداتی هند از جهان را موادخا  تشگکیل مهگ

اند و سگگهگ کاالهای  درصگگد از واردات این کشگگور را از آن خود نموده 30.69ای معادل  اند. کاالهای واسگگههرا تشگگکیل داده 2018

 درصد بوده است. 11.5داتی هند  ترین کاالی واراهمیتدرصد بوده است. سهگ کاالهای مصرفی به تنوان کگ 21.31ای سرمایه

فهرسگگگت ، در این گ ارش نگامگه تجگارت ترجیحی بگا یکگدیررتموافقجهگت انعقگاد  الن تگالی رتبگه ایران و هنگد  سگگگ ومتواف     بگا توجگه بگه

  یصگادرات لیپتانسگارایه شگده اسگت. برای تعیین این فهرسگت از متغیرهایی مانند  از کشگور هند   یحیاخذ تعرفه ترج یبرا یشگنهادیپ 

  ینرت تعرفه کاربردن،  ارزش واردات هند از جها،  به هند  رانیا  یارزش صادرات فعل، به جهان  رانیا یارزش صادرات فعل،  به هند  رانیا

 ی استفاده شده است.از اقه  کاال کیواردات هند در هر   یکشش تقاضایی،  هند بر واردات اقه  کاال

به تنوان  تیاولو بیبه ترت مورد 458تعداد    ی(،هشگگت رقم HSقلگ کاال ) 4000حدود میان  ، از انجا  شگگده محاسگگباتبر اسگگات 

تهوه بر برخی از   ،اقه  نیند. ااهشگد  یمعرفنامه تجارت ترجیحی احتمالی بین دو کشگور، کاالهای پیشگنهادی برای لحاظ در موافقت
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شگود اما با توجه توان بالقوه صگادراتی  هند انجا  نمی صگادرات آنها بهاسگت که   یاقهم، شگامل به هند  رانیا یصگادرات  یفعل  یکاالها

 اند.از جهان، در فهرست قرار گرفته  هند یوارداتهمچنین سبد کاالهای  و ایران 

  1.8 دالر اسگگت که در حال حاضگگر تنها اردیلیم  6.2  اقه  به بازار هند نیا  یصگگادرات  لیپتانسگگ مجموعدهد که ها نشگگان میبررسگگی

ی از کشگور هند )در کنار کاهش یا برداشگته حیترج یهااخذ تعرفه شگودیم  ینیبشیپ  نیدالر آن محق  شگده اسگت، بنابرا  اردیلیم

دالر   اردیلیم  4.4  به ارزش  یبه صگادرات  یابیدسگت یور برااقتصگادی کشگ  نیحرکت فعالمقدمات   ای این کشگور(،شگدن موانع غیرتعرفه

 شد. واهدخفراهگ  

های ترجیحی در پیوسگت گ ارش حاضگر، توجه به موارد زیر نی  در هنرا  مذاکرات ضگمن ارایه فهرسگت پیشگنهادی برای اخذ تعرفه

 شود:توصیه می

ر  ت الوصگگول های بالقوه سگگهلدهد که در صگگورت تمرک  صگگادرات بر اقه  بالفعل تجاری، تحق  پتانسگگیلاطهتات فوا نشگگان می  -1

 90قلگ( برای اخذ تعرفه ترجیحی از هند حدود   458خواهد بود؛ ترا که مهاب  محاسگبات انجا  شگده صگادرات اقه  پیشگنهادی )

شگود که در معرفی کاالها برای دهد؛ بنابراین پیشگنهاد میمیلیارد دالر( را تشگکیل می 2از  1.8درصگد صگادرات فعلی ایران به هند )

 های بالفعل صادراتی توجه بیشتری شود.اخذ تعرفه ترجیحی به کاال

درصگد از کل ارزش واردات کشگور هند به نوتی   45ای واردات هند حاکی از آن اسگت که حدود  بررسگی سگاختار موانع غیرتعرفه  -2

د؛ لذا  شگوای را شگامل میهای تعرفهدرصگد ردی   45.5شگش رقمی( حدود    HSای که از لحاظ تعدد کاالیی )درگیر با موانع غیرتعرفه

ای برای محدودیت در واردات بهره ببرد؛  ای، ممکن اسگت از موانع غیرتعرفهبایسگتی توجه داشگت که کشگور هند تهوه بر موانع تعرفه

ای ای با موانع غیرتعرفهلذا ضگروری اسگت این موضگوع در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد. هرتند تناسگب خاصگی میان موانع تعرفه

های غذایی و حیوانات که از درصگد پوشگش موانع جود ندارد، ولیکن نرت تعرفه سگه گروه کاالیی سگب یجات، فرآوردههای کاالیی وگروه

  37.2، 34.1می ان ترتیب بهدرصگد( برخوردار اسگت؛ در باالترین اندازه و به 86.0و   99.8،  99.9ترتیب در حد  ای باالیی )بهغیرتعرفه

 درصد است. 100.0و  

و  %9.3 بی( با متوسگگه تعرفه به ترت%21)یاهی( و سگگرما%31)ی  اهند مربوه به اقه  واسگگهه یواردات  یازهایاز ن  یمیاز ن شیب  -3

با   نیاند. بنابرامواجه یارتعرفهیو غ  یاموانع تعرفه نیشگتریبا ب %28.6( با متوسگه تعرفه %10)ی  مصگرف  یاسگت و واردات کاالها 7.4%

مواد خا  و  یورآالز  نسگبت به فر یبا بررسگ  یسگتیبا  ،یداخل  ییاز محصگوالت نها  دیشگد تیماهند در ح  ولتد  یهااسگتیتوجه به سگ

هسگتند و   یاواسگهه  ،قلگ( مربوه 458)ی  شگنهادیدرصگد از اقه  فهرسگت پ   90هند اقدا  نمود. حدود   عیصگنا یاواسگهه  یکاالها دیتول

 خواهد داشت. یحیترج ازاتیامت یاتها یراب یشتریب  لیکاال تما نیدر ا یطرف هند  رسدیبه نرر م
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 پیوست 

 فهرست پیشنهادی ایران برای کاهش نرخ تعرفه هند -9جدول 

کد تعرفه   ردی  

 هشت رقمی 

  نرت تعرفه هند نوع کاال  Description تنوان تعرفه 

 درصد( )

پتانسیل صادراتی )ه ار  

 دالر( 

 167,016 2.5 ای واسهه other --- درصد به هگ فشرده نشده  40بندی با خلو  آهن بیشتر از سنگ آهن هماتیت دانه 26011190 1

 9,859 10.0 ای واسهه Cement clinkers - های پودر نشده موسو  به کلینکر سیمان 25231000 2

وروف   هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور در  )گازهای نفتی وسایر   27111990 3

 بیشتر(   ر سانتی مترمکعب ویکه ا 

--- Other 241,196 5.0 ای واسهه 

برقی بج     ورهای غوطهکنگر  مخ نی برقی و های فوری یاآبررمکن سایر 85161090 4

 سردکن توا   های آبرر  ودستراه

--- Other 3,388 10.0 ایسرمایه 

 95,659 8.1 ای واسهه Mine based oil --- روغن پایه معدنی  27101940 5

های معدنی روغن  نفت یا  بیشتر وزنی یا 70% دارای  هایی غیرمذکور که سایر فرآورده 27101990 6

 قیری

--- Other 175,197 8.1 ای واسهه 

حائل قراردادن    دری ساختن، شمع زدن یای توب بست زدن، پشت تجهی ات برا 73084000 7

 فوالد. آهن یا ازتدن،

- Equipment for scaffolding, shuttering, propping 

or pitpropping 
 5,053 10.0 ای واسهه

 Cartons, boxes and cases, of  corrugated paper or - دار مقوای موج یا   کاغذ ز، جعبه ا قوطی،  کارتن 48191000 8

paperboard 
 10,039 10.0 ای واسهه

زفوالد، با قهر خارجی کمتر از  ا  آهن یا ده شده، از ها، جوش داپروفیل و هالوله 73066110 9

 متر میلی 2/203

--- Of an outer diameter less than 203.2 mm 13,049 10.0 ای واسهه 

 11,077 20.0 مصرفی Other -- پهستیک. یا  زکائوتوا پوشاند، نمیکفش، که درجای دیررگفته نشده، قوز  پارا  64029900 10

 5,470 30.0 مصرفی Oranges - پرتقال، تازه یا خشک کرده 08051000 11

 224,707 7.5 ای واسهه Ethylene glycol  (ethanediol) -- ئول( تان دیاتیلن گلیکول )ا 29053100 12

 51,451 10.0 ای واسهه Other --- سایر  72071290 13

 2,982 10.0 ای واسهه Crude or roughly trimmed -- ری گرفته شده ناهموا  کارنشده یا  ، سنگ خارا 25161100 14

 Stranded wire, cables, plaited  bands and the like, of ما که برای مصرف برا تای  نشده باشند. از  ، همانند طناب، کابل نوارگیا باف و 74130000 15

copper, not electrically insulated. 
 5,353 10.0 ای واسهه



  

  

های مخلوه شده غیر مذکور  ها و ادویهتاشنی ، ها برای ساها و فرآوردهسا سایر 21039000 16

 جای دیرر  در

- Other 1,053 30.0 مصرفی 

 102,822 7.5 ای واسهه Film grade --- پودری به ج  نوع  %94 از  تیلن گرید فیلگ باترالی کمتر پلی ا 39011030 17

 140,049 7.5 ای واسهه  -- به ج  نوع پودری  %94 از ترالی کمتر پلی اتیلن گرید فیلگ با  39011039 18

 2,190 5.0 ای واسهه Bentonite - بنتونیت  25081000 19

 306,216 10.0 ای واسهه Other --- ها بج  بن ین فرآورده  سبک و  هایسایر روغن 27101290 20

از گچ یا ترکیباتی که   اشیاء همانند، ت یین نشده صفحه، ورا، لوحه، تهارگوش و 68091100 21

 مقوا  فقه پوشانده شده یا مسلح شده با کاغذ یا اسات آنها گچ باشد، 

-- Faced or reinforced with  paper or paperboard 

only 
 1,342 10.0 ای واسهه

 32,527 30.0 مصرفی Mozafaty --- خرما میافتی تازه یا خشک کرده  08041040 22

 24,474 30.0 مصرفی Other --- سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیرر، تازه یا خشک کرده  08041090 23

 65,515 50.0 مصرفی Apples - سیب، تازه  08081000 24

 38,699 7.5 ای واسهه Film grade --- فیلگ گرید  39012020 25

 50,620 7.5 ای واسهه  -- یا بیشتر   %94وزن مخصو    با   پلی اتیلن گریدفیلگ به صورت غیرپودر 39012029 26

 42,720 7.5 ای واسهه  -- نوع پودری   یا بیشتر بج  %94ت ریقی باترالی   تیلن گریدپلی ا سایر. 39012039 27

 32,873 7.5 ای واسهه  -- بیشتر بج  نوع پودری   یا  % 94بادی با ترالی   تیلن گریدسایرپلی ا 39012049 28

 4,487 10.0 ای واسهه Other --- سانسور یر از انواع درب اتوماتیک طبقات آسایر بغ 73083090 29

از نورد  بعد  مدگی گودی یابرآ فوالدی، گر  نوردشده دارای دندانه،  های آهنی یامیله 72142000 30

 نورد  های حاصل از شکل یافتری  تغییر با  ده شده، یاتاب دا

- Containing indentations, ribs, grooves or other 

deformations produced during the rolling process or  

twisted after rolling 

 24,647 10.0 ای واسهه

پهنای  با شده بشکل طومار   گر  نورد غیرمم وج تخت و فوالد هن یاآ محصوالت از 72083800 31

mm600  مترمیلی 4/ 75 تا 3به ضخامت   بیشتر یا 

-- Of a thickness of 3 mm or  more but less than 

4.75 mm 
 16,564 12.5 ای واسهه

 10,479 100.0 مصرفی Tizabi (nitrated), seedless --- دانه )انرور خشک کرده( بیتی ابی  08062030 32

 10,334 100.0 مصرفی Angouri, seedless --- دانه )انرور خشک کرده( انروری بی 08062060 33

 57,942 7.5 ای واسهه Aluminium, not alloyed - نشده، غیرمم وج.  آلومینیو  بصورت کار 76011000 34

 18,396 10.6 مصرفی  -- ( PETپریفر  )  39269060 35



   

 

نوع ژالتین    زروئی ا کسسول دا بج    پهستیکی غیرمذکور مواد ز مصنوتات ا سایر 39269099 36

 سخت 

---- Other 45,373 10.6 مصرفی 

وروف همانند برای هر گونه مواد ) به استانای گازهای   مخ ن، منبع، بشکه و 73090000 37

لیتر، بدون   300حداکار فشرده یا مایع شده(، از تدن، آهن یا فوالد، با گنجایش 

 های مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا پوشش تای  حرارت دستراه

Reservoirs, tanks, vats and similar containers for 

any material (other than compressed or liquefied 

gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300 I, 

whether or not lined or  heat-insulated, but not fitted 

with mechanical or thermal equipment. 

 6,679 10.0 ایسرمایه

 3,655 10.0 مصرفی Tableware and kitchenware - تینی. آشس خانه، از شیاءا  و سرمی  شیاءا 69111000 38

 Cables whether underground or oilfield Not --- کیلوولت 132یک کیلوولت لغایت    خشک باالتر از روغنی یا  ز زمینی اتگ اکابل  85446010 39

exeeding 132 kV 
 4,910 10.0 ای واسهه

 12,711 10.0 ای واسهه Other --- ولت غیر مذکور درجای دیرر  1000های برا برای ولتاژ بیش ا ز  هادی سایر 85446090 40

 1,164 10.0 ای واسهه Unbleached -- ورا  سفیدنشده قشرن ده، به شکل رول یا النیر،فت کرا 48041100 41

 پهنای کمتر غیرمم وج با فوالد آهن یا زمحصوالت غیر مذکور تخت نوردشده ا سایر 72123090 42

 ندودشده بارویا  دیرری آبکاری شده یا متر که به نحومیلی600از 

--- Other 1,048 12.5 ای واسهه 

میلی 600از   پهنای کمتر مم وج تخت نوردشده بافوالد غیر آهن یا  نی ه ازورا گالوا  72123010 43

 اندود شده باروی بکاری یا میلیمتر آ5/1 زبه ضخامت بیشترا متر و

--- Galvanized sheets of a thickness of more than 

1.5 mm 
 1,300 12.5 ای واسهه

 7,438 10.0 ای واسهه Other --- ها از پلیمرهای کلروروینیل بج  تمن مصنوتی پوشسایر ک   39181090 44

درجه سانتیرراد  250 که در( Aromaticبودار )   های هیدروکربورهایسایر مخلوه 27075000 45

 درصد حجمی آن یا بیشتر تقهیر شود  ASTM D86 ،65طب  روش 

- Other aromatic hydrocarbon  mixtures of which 

65% or more by volume (including losses) distils at 

2500C by the ISO3405 (equivalent to the 

ASTMD86 method) 

 59,221 2.5 ای واسهه

 238,310 5.0 ای واسهه Urea, whether or not in aqueous solution - اوره حتی به صورت محلول در آب  31021000 46

 4,752 10.0 ای واسهه Single layer, printed --- تیغه یک الیه تاپ شده از پلیمرهای اتیلن  ورا یا صفحه، 39201010 47

های ناز  غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی  و ورقه ها ها و وراصفحه 39201090 48

 مستحکگ نشده 

--- Other 24,293 10.0 ای واسهه 

 توا  با ، با پشت های پنجره یاهواکش، ری، سقفیدیوا های رومی ی، زمینی،بادزن 84145100 49

 ت وا 125 موتوربرقی بقدرت حدا کار

-- Table, floor, wall, window,  ceiling or roof fans, 

with a self-contained electric motor of an output not  

exceeding 125 W 

 2,074 9.0 مصرفی

 465,108 2.5 ای واسهه Other --- بیشتر(  متر مکعب و وروف یکه ار سانتی سایر )پروپان مایع شده در  27111290 50

 1,238 5.0 ای واسهه Quicklime - آهک زنده  25221000 51

 12,564 10.0 ای واسهه Marble, travertine and alabaster -- (Alabasterسنگ مرمر، تراورتن، رخا  ) 68022100 52



  

  

 256,050 2.5 ای واسهه Other --- بیشتر(  متر مکعب وسانتی سایر )بوتان مایع شده دروروف یکه ار  27111390 53

 3,676 10.0 ای واسهه Towers and lattice masts - فوالد. از آهن یا تدن، منجنی  از  برج و  73082000 54

صورت غیر از بلو ، تخته، میله یا قلگ، غیرمذکور در شکهت، غیره، حاوی کاکائو، به 18069000 55

 جای دیرر 

- Other 13,230 30.0 مصرفی 

 56,209 7.5 ای واسهه Other --- مولسیونا مواد به غیراز سوسسانسیون و  سایر مخلوه نشده با  ،پلی کلروروینیل سایر 39041090 56

نقلیه    های تقب بین برای وسائهآینه ی قاب نشده )به استاناءاهای شیشهآینه 70099100 57

 زمینی(

-- Unframed 4,273 10.0 ای واسهه 

 88,665 5.0 ای واسهه Cathodes and sections of cathodes -- ما تصفیه شده. زا  قهعات کاتود و کاتود 74031100 58

 192,391 5.0 ای واسهه Methanol (methyl alcohol) -- متیلیک( متانول )الکل  29051100 59

 Waste suitable for the recycling of iron or --- آخال مناسب برای بازیافت آهن یا منرن  26190020 60

manganese 
 2,448 5.0 ای واسهه

 1,662 5.0 ای واسهه Other --- زجمله جوش وک  غیرمذکور ا  سایرآخال تدن یا فوالد 26190090 61

 Floating or submersible drilling or production - ور حفاری یا استخرا ج سکوهای شناور یا غوطه 89052000 62

platforms 
 101,244 10.0 ایسرمایه

 2,795 10.0 مصرفی Of other materials -- نباشند  جای دیرری مذکور  که در  سایر مواد، تشک از  94042900 63

 642,070 2.5 ای واسهه Other --- بیشتر(  متر مکعب ووروف یکه ار سانتی سایر )گاز طبیعی مایع شده در  27111190 64

 Ammonium nitrate, whether or not in aqueous - نیترات آمونیو ، حتی محلول در آب  31023000 65

solution 
 2,524 7.5 ای واسهه

مم وج، که   فوالد ز، ا گر  نوردشده، بصورت طومارهای نامنرگ پیچیده شده ها،میله 72279000 66

 نشده.  ذکر جای دیرر  در

- Other 21,645 10.0 ای واسهه 

 14,041 7.5 ای واسهه In aqueous solution (soda lye or liquid soda) -- سوزآور(  آب )محلول قلیائی سود کسیدسدیگ بصورت محلول در هیدرو 28151200 67

 3,668 10.0 ای واسهه  -- تنگ و همانند از مواد پهستیکی  ، بهری  ،بهقرا 39233000 68

بندی غیر خرده تای سیاه )تخمیر شده( و تای ج ئار تخمیر شده کوبیده در بسته 09024010 69

 فروشی 

--- In ground form and non-retail packings 1,862 100.0 ای واسهه 

های  تای سیاه )تخمیرشده( و ج ئار تخمیر شده به نحوی دیرر بج  ردی  09024090 70

09024010 

--- Other 3,264 100.0 مصرفی 

 1,267 30.0 مصرفی Other cheese - ها که در جای دیرری مذکور یا مشمول نباشد سایر پنیر 04069000 71

 4,500 53.3 مصرفی  -- کنده، خشک کرده، حتی پوست کنده نخود رسمی غهف  07132000 72



   

 

 7,979 53.3 مصرفی other--- دار خشک شده حتی پوست کنده یا لسه شده بج  لسه سایر سب یجات غهف 07132090 73

 56,988 7.5 ای واسهه Anhydrous ammonia - ب آمونیا  بدون آ 28141000 74

به  ( Bar، قلگ یا میله )(Slab، تخته )  (Blockها به صورت بلو  ) فرآوردهسایر  18062000 75

یا به  (Granuleکیلوگر ، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه ری  )  2وزن بیش از 

که وزن  (Immediate packingهای اولیه )بندیصورت فله در وروف یا بسته

 محتوی آن بیش از دو کیلوگر  باشد 

- Other preparations in  blocks, slabs or bars 

weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder,  

granular or other bulk form in containers or 

immediate packings, of a content exceeding 2 kg 

 1,035 30.0 ای واسهه

 18,656 10.0 ای واسهه Other --- فوالد . از آهن یا تدن، نشده، از   ذکر قهعات اسکلت، که درجای دیرر سکلت وا 73089090 76

  هگ سایر و گاز  هگ گازی یا  سوخت کن با پ ی وخورا  گر  وسایل خورا سایر 73211190 77

 غیرمذکور  سوختها، 

--- Other 3,040 10.0 مصرفی 

 4,283 30.0 ای واسهه cattle feed and poultry --- خورا  آماده دا  و طیور  23099040 78

  گیردمی ر ستفاده قراا  ها از انواتی که برای تغذیه حیوانات موردوردهسایر فرآ 23099090 79

 غیرمذکور 

- Others 7,319 30.0 ای واسهه 

  از آهن یا زبه طری  مشابهی مسدودشده، ا پرچ شده یا  های توخالی،لوله وپروفیل 73066910 80

 میلیمتر 2/203خارجی کمتر از فوالد، با قهر 

--- Of an outer diameter less than 203.2 mm 1,385 10.0 ای واسهه 

 2,828 33.0 مصرفی Other, including mixtures -- ها های سخت پوست و سایر دانهها شامل میوهسایر، همچنین مخلوه 20081900 81

  2.5ز  های بیشتر امسلح نشده با ضخامتصیقل شده  ساییده و   شیشه فلوت، 70051030 82

 میلیمتر 4.5میلیمتر تا 

--- Other with a thickness of 2.5 mm - 4.5 mm 12,836 10.0 ای واسهه 

  4.5ز  های بیشتر اصیقل شده مسلح نشده با ضخامت ساییده و   شیشه فلوت، 70051090 83

 میلیمتر

--- Other with a thickness of  more than 4.5 mm 4,530 10.0 ای واسهه 

ته  طبیعی تغییریاف سات سایر پلیمرهای سنتیتیک یا برا   هاورنی و  رنرها سایر 32089090 84

 32فصل   4یادداشت  های مشخی شده در محلول جای دیرر با غیرمذکور در 

--- Other 7,228 10.0 ای واسهه 

 27,936 10.0 ای واسهه Parts - های بخار قهعات توربین و ا ج اء  84069000 85

یا به  (  Blockفقه بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیرر، به صورت بلو  )  25151200 86

 مربع یا مربع مستهیل: (Slabsشکل لوح )

-- Merely cut, by sawing or  otherwise, into blocks 

or slabs of a rectangular (including square) shape 
 9,937 13.3 ای واسهه

اسب موکنده الیه الیه   نوع گاو  حیوانات از دباغی از تر  وپوست کامل آماده بعد 41071200 87

 بریده شده دانه دان 

-- Grain splits 1,824 10.0 ای واسهه 

 21,609 10.0 ای واسهه Other - مقهع غیرمدور.  با   ،مم وج های توخالی بدون درز از فوالدها یا پروفیللوله 73049000 88



  

  

شده به طری    کار میلمتر  9باضخامت بیش از ( mdfتخته فیبرتراکمی متوسه ) 44111491 89

 سهح آن پوشانده شده غیر مذکور در جای دیرر  مکانیکی یا

---- covered prophile 3,175 10.0 ای واسهه 

شده به طری   کار  میلمتر 9ضخامت بیش از  با   (mdfتراکمی متوسه ) تخته فیبر 44111499 90

 سهح آن پوشانده شده کفسوش روکش شده  مکانیکی یا

---- Other 755 10.0 ای واسهه 

 3,075 10.0 ای واسهه Sodium lauryle ether sulphate --- سدیگ لوریل اتر سولفات  34021120 91

 7,369 10.0 ای واسهه Alkyl benzen sulphonate --- الکیل بن ن سولفونه  34021130 92

بندی شده باشد، از آرد ها برای تغذیه کودکان، که برای خرده فروشی بستهفرآورده 19011000 93

 و غیره

- Preparations suitable for infants or young 

children, put up for retail sale 
 6,239 50.0 مصرفی

 1,729 10.0 ای واسهه Of polymers of vinyl chloride -- های سخت از پلیمرهای کلروروینیلشیلنگلوله و  39172300 94

 6,873 10.0 ای واسهه Other --- صیقل شده مسلح نشده غیرمذکوردرجای دیرر   ساییده و های فلوت،سایر شیشه 70052990 95

 33,241 10.0 ای واسهه Other ---- مواد پهستیکی غیر مذکور  از ونوازهای ناز  ورقه ها، ورا ها، سایر صفحه 39219099 96

 22,860 7.5 ای واسهه Textile grade ---- نساجی پلی پروپیلن  گرید  39021030 97

 13,098 7.5 ای واسهه Other --- غیر مذکور درجای دیرر  انواع آمی ه، از  سایر پلی پروپیلن به اشکال ابتدایی به غیر 39021099 98

 12,545 30.0 مصرفی Kiwifruit - کیوی، تازه  08105000 99

 15,323 7.5 ای واسهه  -- ( LABالکیل بن ن خهی ) 38170010 100

 های مخلوه شده بج  الکیل بن ن خهی والکیل نفتالن مخلوطشده و هالکیل بن نا 38170090 101

 2902  و 2707های های مشمول شمارهتعرفه

 2,253 7.5 ای واسهه  --

 2,069 10.0 ای واسهه Granite -- یکسارته.  سهح صاف یادارای   اره شده،   بریده یا سنگ خارا )گرا نیت(،  68022300 102

 8,145 2.5 ای واسهه  -- های آن سنگ کرو  وکنسانتره 26100000 103

 3,331 2.5 ای واسهه Chromium ores --- سنگ کرو   26100010 104

 712 7.5 ایسرمایه Mold board ploughs --- خا  برگردان دارای   هن )خیش(گاوآ 84321010 105

 328 7.5 ایسرمایه Other --- غیر مذکور درجای دیرر  )خیش(  هاسایر گاوآهن 84321090 106

 10,783 10.0 ای واسهه Other--- سایر  72283090 107

 693 30.0 ای واسهه .Mohammadi flower dry and fresh rose leaf --- گل خشک و گلبرگ تازه محمدی  12119091 108



   

 

سایر نباتات و اج اء آنها مورد مصرف در تهرسازی و داروسازی، غیرمذکور در جای  12119099 109

 دیرر 

--- other 835 30.0 ای واسهه 

 1,455 10.0 ای واسهه Pozzolanic cement --- (pozzolanic comentسیمان پوزوالنی ) 25239020 110

 591 10.0 ای واسهه Other --- سیمان پوزوالنی   سیمان کوره بلند و های هیدرولیک بج سیمان 25239090 111

های کاتالیسک  فرآورده کنش شیمیائی وکننده وامواد تسریع مواد شروع کننده و 38159090 112

 غیرمشمول در شماره دیرر  و غیرمذکور

--- Other 34,843 7.5 ای واسهه 

اسب کامل دانه دانه الیه الیه بریده  و جنا گاو ز پوست موکنده حیوانات ا تر  و 41044100 113

 نشده به حالت خشک 

-- Full grains, unsplit; grain splits 1,375 10.0 ای واسهه 

 2,634 5.0 ای واسهه Billets -- ما تصفیه شده.  زشمش کوتک ا  74031300 114

های نباتی هیدروژنه شده و... و اج ای آنها به غیر از روغن جانشین ها و روغنتربی 15162090 115

 C.B.Eکره کاکائو و روغن  

--- Other 1,965 50.0 ای واسهه 

غیر   اف ودن قند، غیرمذکور در جای دیرر،مربا، ژله، مارماالد، پوره و خمیر میوه یا با  20079990 116

 هموژنی ه 

--- Other 2,170 30.0 مصرفی 

 3,143 150.0 ای واسهه Other --- نباشد   جای دیرر مذکور یا مشمول های غذایی که درفرآورده سایر 21069090 117

 6,145 10.0 مصرفی Other --- وروف مهمین  ز  آشس خانه پهستیکی بج  لوا و ز  سرمی لوا 39241090 118

 83,438 5.0 ای واسهه Petroleum bitumen - نفت  قیر 27132000 119

 58,470 2.0 ای واسهه Styrene - ستیرن ا 29025000 120

 9زا  مم وج به صورت کهف با قهرکمترفوالد غیر آهن یا  های گر  نورد شده از میله 72139110 121

 میلمتر پرکربن( 5 /5)مفتول فوالدی   میلیمتر

--- Of a diameter of less than  9 mm wound in coils 4,596 10.0 ای واسهه 

  14 زا  کمتر  مقهع ترک دایره به قهر فوالد غیرمم وج با هن یاآ های گر  ازمیله 72139190 122

 جای دیرر  در  غیرمذکور بصورت طومار میلیمتر

--- Other 2,193 10.0 ای واسهه 

 1,751 10.0 ای واسهه Forged - فوالدی غیرمم وج، آهنرری شده. های آهنی یامیله 72141000 123

 1,440 20.0 مصرفی Other --- تش فاقد پنبه نسوز های ضد آرویه نسجی به غیر از کفشها با سایر کفش 64052090 124

  5بندی دستی و ماشینی با بستهپودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکی گی اتگ از  34029010 125

 کیلوگر  

use including granule for toilet manual and 

machine types in packages more than 5 kg  ---  

Powder, Liquid, washing and 

 19,592 10.0 مصرفی

 4,161 10.0 ای واسهه Other--- های تانسیوا کتی  غیرمذکور در جای دیرر سایر فرآورده 34029090 126



  

  

 14,686 10.0 مصرفی Having similar domestic production --- تولید داخلی مشابه دارای  سایر داروهای خرده فروشی 30049010 127

 10,702 10.0 مصرفی Other --- های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند سایر مکمل 30049090 128

 5,564 15.0 مصرفی Studded, traditional Crafts --- سنتی، صنایع دستی مرصع  71131910 129

 5,263 30.0 ای واسهه Active yeasts - ( مخمرهای فعال )زنده 21021000 130

 پلی استیرن غیرقابل انبساه معمولی  39031910 131

General purpose poly styrene )GPPS ( 

--- General (GPPS) 8,910 7.5 ای واسهه 

 برابر ضربه   پلی استیرن غیر قابل انبساه مقاو  در 39031920 132
High impact poly styrene (HIPS) 

--- High impact polystyrene  (HIPS) 3,344 7.5 ای واسهه 

فل ات  سایر از فل ات گرانبها حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با  71141990 133

 گرانبها غیرمذکور در جای دیرر 

--- Other 5,205 15.0 مصرفی 

 2,420 7.5 ای واسهه Acetic acid -- اسید استیک  29152100 134

 4,991 10.0 ای واسهه Other --- سایر  39189090 135

فروشی غیر از نخ دوخت   ی خرده آماده نشده برا پلی استرها، نخ تکستوره از 54023300 136

 دسی تکا  67رشته از پلی استر کمتر از همچنین تک

-- Of polyesters 3,109 10.0 ای واسهه 

 3,304 10.0 ای واسهه Building paints and coatings --- وینیل  پوشش ساختمانی براسات پلیمرهای اکریلیک یا و رنرها 32091040 137

 564 10.0 ای واسهه Industrial paints and coatings --- وینیل ای صنعتی براسات پلیمرهای اکریلیک یا ه رنرها و پوشش 32091050 138

 mm 600پهنای حداقل  شده، با غیرمم وج تخت نورد فوالد محصوالت از آهن یا 72104900 139

 جای دیرر   در روی غیرمذکور ندودشده با ا  آبکاری شده یا 

-- Other 16,226 12.5 ای واسهه 

 2,766 10.0 ای واسهه Of a kind used on motorcycles - سیکلت ی موتورکائوتو برا بادی نو از   تایر 40114000 140

کربن، که   %25 زدارای کمترا  غیرمم وج فوالد  آهن یا  محصوالت نیمه تما  از 72071900 141

 نشده.   ذکر درجای دیرر

-- Other 4,273 10.0 ای واسهه 

 30,234 5.0 ای واسهه  -- نشده  درصد وزنی به صورت کار  99/99 تا 95/99روی غیرمم وج محتوی  79011210 142

 28,626 2.5 ای واسهه  -- های آن سنگ ما وکنسانتره 26030000 143

 64,675 2.5 ای واسهه Copper concentrates --- کنسانتره ما  26030090 144

 747 5.0 ای واسهه Pebbles, gravel, shingle and flint --- های صاف وسنگ تخماا ریگ، ریگقلوه سنگ،  25171010 145

 463 5.0 ای واسهه Crushed or cut dolomite --- دولومیت خردشده یا بریده شده  25171020 146



   

 

 1,017 7.5 ایسرمایه Concrete or mortar mixers -- مهه. های بتون ومخلوه کن 84743100 147

 9,608 30.0 مصرفی  -- انجیر، تازه یا خشک کرده  08042000 148

 21,764 10.0 ای واسهه Other --- جای دیرر  در آهن یا فوالد غیرمذکور  زمصنوتات دیرر ا  سایر 73269090 149

 Other residues of petroleum  oils or of oils - د معدنی قیری ز موا های نفت یا روغن حاصل اتفاله سایر 27139000 150

obtained from bituminous minerals 
 2,273 5.0 ای واسهه

 324 7.5 ای واسهه Moulding powder (urea resins) --- ئیک ز رزینهای اورهقالبریری ا پودر 39091010 151

 1,020 7.5 ای واسهه Other --- ورئیک ز رزینهای اقالبریری از پودر تیواوره بغیر ا  رزینهای اورئیک و سایر 39091090 152

  سایر )هیدروکربورهای غیرحلقوی اشباع نشده، غیر از اتیلن، پروپن، بوتن و 29012900 153

 ای ومرهای آن، بوتا( 

-- Other 43,448 2.5 ای واسهه 

 1,342 10.0 ای واسهه Boxes, cases, crates and similar articles - پهستیکید شیاء همانند از مواقفسه و ا ،صندوا  ،جعبه 39231000 154

 3,100 30.0 ای واسهه Other -- های نباتی، که در جای دیرری مذکور یا مشمول نباشند ها و تصارهسایر شیره 13021900 155

سی سی   2000سی سی تا  1500  سایر وسایل نقلیه موتوری با حجگ سیلندر  87032319 156

 هیبریدی  مبوالنا وآبج  

---- Other 2,183 125.0 مصرفی 

 9,058 5.0 ای واسهه Other -- نشده.   جای دیررگفته نشده، بصورت کار ما تصفیه شده، که در 74031900 157

 11,984 5.0 ای واسهه Slack wax --- ( Slack Waxاسه  واکا ) 27129020 158

 14,356 5.0 ای واسهه Other --- جای دیرر  معدنی غیرمذکور در های نفتی ومو  سایر 27129090 159

، گوگرد رسوب کرده  (Sublimed sulphorگوگرد تصعید شده )کرل گوگرد ) 25030090 160

 گوگرد کولوئیدال(  )گوگرد پرسیسیته و

--- Other 24,198 5.0 ای واسهه 

سایر مواد تسباننده آلی مترا  شده    رزین یا خرده ریر توب خواه با تخته از  44101110 161

 فقه سمباده خور  نشده یا  کار یانشده، 

--- unworked or only grind stoned 1,053 10.0 ای واسهه 

  تسباننده آلی متراکگ شده یارزین یاسایر مواد   خرده ری  توب خواه با تخته از  44101190 162

 کارشده  نشده، 

--- Other 2,603 10.0 ای واسهه 

 5,764 30.0 مصرفی  -- شیرینی )همچنین شکهت سفید(، بدون کاکائو، که در جای دیرری مذکور نباشد  17049000 163

  2/203کمتر از قهر خارجی  ازفوالد با  آهن یا های توخالی ازپروفیل و سایر لوله  73069010 164

 میلیمتر

--- Of an outer diameter less than 203.2 mm 18,281 10.0 ای واسهه 

 17,279 2.5 ای واسهه Toluene - تولوئن  29023000 165



  

  

 198 10.0 ای واسهه  -- ازفوالد . آهن یا، تدن از 7321های قهعات وسائل مشمول شماره  و اج اء 73219000 166

 918 10.0 ای واسهه burning cap its parts --- سر شعله اجاا گاز، همچنین اج ا و قهعات آن  73219010 167

 549 10.0 ای واسهه Other --- سایر  73219090 168

 Sanitary valves such as bath mixers, wash-basin --- مخلوه حما  و دستشویی پیسوا رو... شتی شیر شیرآالت بهدا 84818010 169

faucets, pick valves, etc. 
 9,666 7.5 ای واسهه

ها،  سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکهنیکها، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک 29029000 170

 ها، استیرن، اتیل بن ن، کومن بن ن، تولوئن، اکسلین

- Other 48,585 2.5 ای واسهه 

 2,252 100.0 مصرفی Other -- شده غیرمذکور در جای دیرر، آماده مصرف قند و شکر تصفیه  17019900 171

 1,174 10.0 ای واسهه Other - ی سق  و همانند برای نمای ساختمان، برای ک ، برا  ندودهای بنائی غیرنسوزا 32149000 172

 17,825 5.0 ای واسهه Other -- ما تصفیه شده غیر مذکور  74081900 173

پهستیکی غیراسفنجی  دموا ها ازسایرباریکه  های ناز  وورقه ها ورا ها صفحه  سایر 39209990 174

 ر رجای دیرد غیرمذکور

--- Other 13,667 10.3 ای واسهه 

 5,590 2.5 ای واسهه Saturated - هیدروکربورهای غیرحلقوی، اشباع شده  29011000 175

 5,215 7.5 ای واسهه Other - ئی، به اشکال ابتدا نباشد  مذکور هالوژنه که در جای دیرر  هایولفینپلیمرهای سایر ا 39049000 176

سانتیمتر   20زپهنای بیشتر ا رول با  خودتسب بصورت ورا یا  نوار  صفحه. ورا و 39199090 177

 جای دیرر  در  غیرمذکور

--- Other 12,039 11.7 ای واسهه 

 984 10.0 ایسرمایه  -- مایع شده . فوالدی برای گازهای فشرده یا آهنی یا  وروف تدنی، 73110000 178

  مایع شده بج   فشرده یا گازهای ی برا فوالدی یا هنیآ وروف تدنی، سایر 73110090 179

 مصرف  مایع یکبار گاز   سیلندرهای

--- Other 5,172 10.0 ایسرمایه 

های آلی مرکب، که در جای دیرر گفته نشده و مشمول  رقیقککنندهحهلکها و   38140000 180

 شماره دیرر تعرفه نشده باشد. 

Organic composite solvents and thinners, not 

elsewhere specified or included; prepared paint or 

varnish removers. 

 7,385 10.0 ای واسهه

 1,382 7.5 ای واسهه Pipe grade --- پیلن گرید لوله های پروکوپلیمر 39023010 181

 3,627 7.5 ای واسهه Other --- های پروپیلن به اشکال ابتدایی غیر مذکور سایر کوپلیمر 39023099 182

 44,376 5.0 ای واسهه Refined lead - سرب تصفیه شده بصورت کارنشده  78011000 183

ن کهدرتوده رنگ  صیقل شده مسلح نشده که خمیرا ساییده و های فلوت، شیشه 70052120 184

 میلیمتر 4.5  تا میلیمتر 2.5 از  ضخامت بیشتر شده با 

--- Of a thickness of 2.5 mm -  4.5 mm 1,861 10.0 ای واسهه 



   

 

غیر مذکور   نیتروزه آنها، نیتره یا  سولفونه،  هالوژنه، و مشتقات ها ترا لکلسایر ا 29094900 185

 . درجای دیرر

-- Other 10,444 7.5 ای واسهه 

  به شکل طومار با  فوالد غیرمم وج تخت فقه گر  نوردشده، هن یاآ محصوالت از 72083610 186

 و  میلیمتر16از  کمتر و میلیمتر10زا بیشتر به ضخامت بیشتر  یا mm600پهنای 

 میلیمتر 1850 از  ترک کمتر 

--- Of a thickness of 16 mm and less with width 

less than 1850mm 
 670 12.5 ای واسهه

پهنای   با به شکل طومار   گر  نوردشده، مم وج تخت ووالد غیرف  هن یاآ محصوالت از 72083620 187

mm600  1500ترک  و میلیمتر16بیشتر به ضخامت باالتر از  یا 

--- Of a thickness of more than 6 mm with width of 

1500 mm and more in grades of X60 and higher for  

manufacturing pipes used in oil, gas and 

petrochemical projects. (based on API5L standard) 

 574 12.5 ای واسهه

پهنای  گر  نوردشده به شکل طومار با فوالد غیرمم وج تخت و هن یاآ محصوالت از 72083690 188

mm600 جای دیرر  بیشتر غیر مذکور در و 

--- Other 228 12.5 ای واسهه 

های معدنی آهن، به شکل توده،  مستقیگ کلوخه احیاء  زمحصوالت آهنی حاصل ا 72031000 189

 اشکال همانند  حبه و گلوله و

- Ferrous products obtained by direct reduction of 

iron ore 
 4,732 5.0 ای واسهه

 9,656 10.0 ای واسهه Of other plastics -- پهستیکی  سایرمواد های سخت از لوله وشیلنگ 39172900 190

  توالت،  برای محل کار،  7013های دیرر ردی  در  ای غیر مذکورسایر وروف شیشه 70139990 191

 جای دیرر   ت ئینات داخلی غیر مذکور در

--- Other 10,532 10.0 مصرفی 

پلی پروپیلن غیرمذکور   شکال همانند ازا  یا ر نوا ز های تاروپودباف اپارته سایر 54072020 192

 درجای دیرر 

polypropylene --- Other of 1,264 10.0 ای واسهه 

 7,308 7.5 ای واسهه Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers - به اشکال ابتدائی  (ABSکریلونیتریل بوتادین استیرن )کوپلیمرهای ا 39033000 193

 13,218 10.0 ای واسهه Other -- هستند. هادهندههای برقی بج  آنهایی که مجه  به اتصالهادیسایر 85444900 194

 1,364 30.0 ای واسهه not worn saffron in 10 to 30 grams packaging --- گر  آماده برای خرده فروشی 10-30بندی انواع زتفران در بسته 09102030 195

 3,343 30.0 مصرفی Other --- گر    30بندی بیش از زتفران در بسته 09102090 196

غیرمم وج تخت وگر  نوردشده، بشکل طومار فقه گر    فوالد محصوالت از آهن یا 72083710 197

بیشتر جهت تولید    و X60باالتر با گریدهای   میلی متر و 1500نورد شده با ترک 

 پتروشیمی  های نفت، گاز وهای مورد استفاده در پروژهلوله

--- Of a thickness of more than 6 mm with width of 

1500 mm and more in grades of X60 and higher for  

manufacturing pipes used in oil, gas and 

petrochemical projects. (based on API5L standard) 

 12,103 12.5 ای واسهه

کربن )دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیرر گفته نشده و مشمول   28030000 198

 شماره دیرر تعرفه نشده باشد(. 

Carbon (carbon blacks and other forms of carbon 

not elsewhere specified or included). 
 9,536 7.5 ای واسهه

 10,792 10.0 مصرفی Other - ز موا د پهستیکی، ا ری و پاکی گی که درجای دیرر مذکور نیستلوا ز  خانه دا 39249000 199

 1,077 10.0 ای واسهه Other ---- تورکشاورزی وا نت و تراک سواری کار، ری،سوا استفاده در  انوا ع مورد از ترت بغیر 87087019 200



  

  

ترا   ری کار، وانت وسوا ری،ی سوا برا  ها،متفرتات ترت قهعات و و ء ا ج ا 87087021 201

 کتورکشاورزی

---- For motor cars, pick-ups 475 10.0 ای واسهه 

  نت ووا  سواری، سواری کار، ستفاده درا ع مورد انوا  بج   ها،قهعات ومتفرتات ترت 87087029 202

 کتور ترا

---- Other 330 10.0 ای واسهه 

ها، غیره، فهیر، خمیر برای ال  و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد  سایر نان 19059090 203

 غیرمذکور در جای دیرر 

--- Other 3,468 30.0 مصرفی 

 The effective essence of Noscapine --- نوسکاپین هیدروکلراید  29391910 204

hydrochloride 
 2,475 7.5 ای واسهه

 3,335 30.0 مصرفی Fresh - انرور تازه  08061000 205

 6,595 20.0 مصرفی Other - ها که درجای دیررگفته نشده سایر کفش 64059000 206

  های ترخدار مشابه؛بازیاسباب زنی وهای رکابتومبیل ها،ا رورو   ها،ترخهسه- 95030010 207

  مقیات و"های کوتک اندازه شده مدل ها؛ بازیاسباب  سایر  های تروسک؛کالسکه

 ."هایی از کلیه انواعپازل خواه کارکند یا نکند؛ مدهای تفریحی مشابه، 

 3,375 12.5 مصرفی  --

 5,319 15.0 ای واسهه .R.B.D --- لیتری و بیشتر  200، در وروف  (R.B.Dپالگ اویل )  15119010 208

 4,558 20.0 مصرفی Shampoos - شامسوها  33051000 209

ریسی برای نخ شانه ن ده یا  حهجی نشده،  پلی استر، ز الیاف سنتتیک غیریکسره، ا 55032000 210

 وری نشده آتمل

polyesters - of 8,014 10.0 ای واسهه 

 1,201 10.0 ای واسهه Other -- نشده. ذکر  جای دیرر شیشه ایمنی تندالیه، که در  70072900 211

پهنای  با   گر  نوردشده بشکل طومار غیرمم وج تخت و فوالد محصوالت از آهن یا 72083900 212

mm600  زا  به ضخامت کمتر  کمتر یا  mm3  

-- Of a thickness of less than 3 mm 18,082 12.5 ای واسهه 

نباشد    مذکور درجای دیرر استیون بوتادین که  سایر استیون بوتادین کربوکسیله، و  40021900 213

 بج  التکا 

-- Other 6,607 10.0 ای واسهه 

 7,383 10.0 ای واسهه Of porcelain or china - تینی. زی ا شتت ثابت بهداادوا  سایر و ورفشوئی... 69101000 214

 Other bars and rods, not  further worked than - آهنرری شده.  نشده، فقه ذکر  مم وج، که درجای دیرر فوالد زا  هامیله 72284000 215

forged 
 1,759 10.0 ای واسهه

از   بغیر ای وسفالینه شیشه به غیر از  ( دار )گیهت های نوشیدن پایهسایر لیوان 70132800 216

 دار . کریستال سرب

-- Other 2,053 10.0 مصرفی 

 3,046 50.0 مصرفی Other -- 20ز آب سیب با مقیات بریکا بیش ا 20097900 217

 682 30.0 ای واسهه Meat one-day pullet --- جوجه یکروزه گوشتی 01051150 218



   

 

 171 30.0 ای واسهه one-day pullet laying egg --- جوجه یکروزه تخمرذار  01051160 219

 165 30.0 ای واسهه Other --- گر  و کمتر غیر مذکور درجای دیرر 185مرغ و خروت به وزن  01051190 220

 3,241 5.0 ای واسهه Plasters - گچ  25202000 221

 2,967 20.0 ای واسهه water of mohammadi flower ---- گهب استحصالی از گل محمدی  33019011 222

کنترل که درجای دیرر گفته نشده  های سنجش یاسایر آالت و وسایل و ماشین 90318090 223

 ست ا

--- Other 7,527 7.5 ایسرمایه 

 2,278 10.0 مصرفی Other --- ماده مصرف بج  جاجیگپوشها از مواد نسجی حتی آها وک سایر فرش 57050090 224

 9,413 10.0 ای واسهه Body for motor cars --- ری کار ی سواری و سوابدنه برا 87071010 225

کار، وانت و تراکتور  ریبرای سواری، سوا   لنت کهچ (،قهعات کهج )به ج   ج ا و ا 87089321 226

 کشاورزی 

---- For motor cars, pick-ups and agricultural 

tractors(except none assemble clutch for heading 

6814) 

 1,168 10.0 ای واسهه

 762 10.0 ای واسهه Other ---- 87089321ردی  شماره  بج  لنت کهچ و  بج  قهعات کهچ،  و  اج ا 87089329 227

 Bi oriented poly prolylene - Printed BOPPتاپ شده  -  BOPPپلیمرهای پروپیلن   39202010 228

 

Bi oriented Poly propylen 

 5,395 10.0 ای واسهه

 Bi oriented poly prolylene ---Not Printed BOPPتاپ نشده -  BOPPپلیمرهای پروپیلن   39202020 229

 

Bi oriented Poly Propylene 

 2,760 10.0 ای واسهه

از پلیمرهای پروپیلن غیراسفنجی   مذکور های ناز  غیرها ورقهها وراصفحه 39202090 230

 مستحکگ نشده 

--- Other 3,629 10.0 ای واسهه 

 7,330 10.0 ای واسهه Other --- 39239010لغایت   39231000های های مشمول ردی سایر غیر از ردی  39239090 231

 9,613 10.0 ای واسهه Other --- 39232910لغایت  39231000های مشمول سایر غیر از ردی  39232990 232

 1,704 15.0 مصرفی Pomegrate --- انار تازه  08109010 233

 708 15.0 مصرفی babeiry --- زرشک تازه  08109020 234

 312 15.0 مصرفی Jujube --- تناب تازه  08109030 235

 1,083 10.0 ای واسهه For motor cars, pick-ups and agricultural tractors --- نت و تراکتور کشاورزی کار، وا ی سواری، سواریبرا  متفرغات بدنه، قهعات و  اج اء و 87082910 236

  سواری،   استفاده در  انواع مورد زا  متفرتات بدنه بج  قهعات و ج ا وا  سایر 87082990 237

 تراکتور کشاورزی  وانت و کار،سواری

--- Other 418 10.0 ای واسهه 



  

  

 240 29.6 ای واسهه Barycheh --- باریچه  13019010 238

 1,022 29.6 ای واسهه Actone ( bitter, sweet) --- آنغوزه )تلخ و شیرین(  13019020 239

، میخ دوپا   (Corrugated nail، پون ، میخ مسمار)(Tackمیخ، میخ سرپهن ) 73170000 240

(Staple )شوند( و اشیاء همانند از  می 0583ز آنهایی که مشمول شماره غیر ا

تدن، آهن یا از فوالد، حتی دارای سر از مواد دیرر، به استانای آنهایی که سر مسی 

 دارند. 

Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples 

(other than those of heading 83.05) and similar  

articles, of iron or steel, whether or not with heads 

of other material, but excluding such articles with 

heads of copper. 

 1,767 10.0 ای واسهه

گوسفند یا بره به حالت خشک )تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا  پوست از  41053000 241

 ( Crustرنرکآمی ی نشده )

- In the dry state (crust) 2,070 10.0 ای واسهه 

  کوزه لوله جای قر  از شیشه غیر به بهری فهسک ورف دهان گشادقرا سایر 70109090 242

 جای دیرر  در مذکور 

--- Other 11,748 10.0 ای واسهه 

  که درجای دیرر مصنوتی، نسجی سنتتیک یا مواد باف، ازهای منرولهپوشک  57033000 243

 گفته نشده. 

 3,676 10.0 مصرفی  --

 1,215 10.0 ای واسهه Containing by weight 0.25 % or more of carbon - بیشترکربن.   درصد یا 25دارای  غیرمم وج، فوالد  آهن یا  محصوالت نیمه تما  از 72072000 244

 1,954 32.5 مصرفی Other - استاناء خا ( و اج اء آن روغن سویا )به 15079000 245

 3,123 10.0 مصرفی Of hand-made earthenware --- سفال صنایع دستی   سایر اشیاء که درجای دیرر ذکرنشده از 69149020 246

 558 10.0 مصرفی Other --- جای دیرر ذکر نشده )به استانای تینی(  سرامیکی که در اشیاء 69149090 247

لیک یامدآکریلیک،  لیاف غیریکسره الیاف آکریا  %85قل  حدا نخ تندالیاکابله، با 55093200 248

 ی خرده فروشی غیر از نخ دوختآماده نشده برا

-- Multiple (folded) or cabled  yarn 3,605 10.0 ای واسهه 

 2,322 30.0 مصرفی Sweet biscuits -- اند د شیرین کننده اف ودهها مواهایی که به آنبیسکویت 19053100 249

 8,149 7.5 ایسرمایه Crushing or grinding  machines - غیره. سائیدن خا ، سنگ، سنگ معدن، و  های خردکردن یا ماشین 84742000 250

 4,780 10.0 ای واسهه Butadiene rubber (BR) - ( BRکائوتوی بوتادین ) 40022000 251

 2,241 5.0 ای واسهه Selestite --- سلستیت 25309030 252

به    ;جای دیرر در ها غیرمذکورولفینپلیمرهای سایر ا سایر پلیمرهای پروپیلن یا  39029000 253

 ئی شکال ابتدا ا

- Other 6,391 7.5 ای واسهه 

 414 10.0 مصرفی Household type --- دستکش خانری  40151910 254

 771 10.0 مصرفی Workers and industrial --- صنعتی  دستکش کارگری و 40151930 255



   

 

 679 30.0 ای واسهه Henna except --- حنا به غیر از تصاره آن  14049010 256

 1,738 30.0 ای واسهه Other --- وسمه غیرمذکور در جای دیرر غیر از حنا و  سایر محصوالت نباتی به  14049090 257

سهح مقهع    میلیمتر با 2/203میلیمتر و کمتر از  10لوله با قهر خارجی بیش از  73063020 258

 فوالد غیرمم وج   آهن یا از  جوش داده شده،  مدور،

--- Pipes of an outer diameter  of more than 10 mm 

and not exceeding 203.2 mm 
 2,127 10.0 ای واسهه

های  رشته  %85قل حدا های سنتتیک، بانخ رشته  زپودباف ا و های تارپارته سایر 54076100 259

 غیر تکستوره.  سترپلی ا

-- Containing 85 % or more by weight of non-

textured polyester filaments 
 1,272 10.0 ای واسهه

 3,603 5.0 ای واسهه Other --- سایر نباتات زنده )همچنین ریشه آنها(  06029090 260

 4,505 10.0 ای واسهه ciir  -- Other  هالوژنه یاسایرکائوتوی ای وبوتن ای وپرن 40023900 261

 1,114 7.5 ایسرمایه New ---- اسب بخار110 قدرت بیش از    با  فنیشرنو، 84791021 262

  از همانند غیر ساختمانی و برای کارهای تمومی،  هادستراه آالت وسایر ماشین 84791090 263

 فنیشرها

--- Other 1,016 7.5 ایسرمایه 

 4,601 10.0 ای واسهه Stoppers, lids, caps and other closures - د پهستیکیز مواا ، هاکههک و سایر درپوش، سرپوش، سربهری 39235000 264

 3,876 7.5 ای واسهه Melamin-- مهمین  29336100 265

های  ورده، کنسانتره و سایر فرآدترجنت )قالبی( پودر، مایع، گرانول، قر ، ژل 34022010 266

 کیلوگر  و کمتر مناسب برای شستشو و پاکی گی دستی  5بندی همانند با بسته

Powder, liquid, granule, tablet, gel, concentrate and 

other like production for in packages of 5kg and  

less than that suitable for handwash ---moulded 

detergent 

 2,898 10.0 مصرفی

 3,048 10.0 مصرفی Other --- فروشی غیرمذکور بندی شده برای خردهیواکتی  بستهتانس هایفرآورده سایر 34022090 267

  با   فوالد غیرمم وج تخت فقه گر  نوردشده، بصورت طومار محصوالت از آهن یا 72082500 268

 سهح  میلیمتر پا  شده در 75/4به ضخامت حداقل   بیشتر یا   میلیمتر 600پهنای 

-- Of a thickness of 4. 75 mm  or more 3,105 12.5 ای واسهه 

 13,211 5.0 ای واسهه Gypsum; anhydrite - سنگ گچ؛ انیدریت  25201000 269

 4,928 7.5 ای واسهه Phthalic anhydride -- انیدرید فتالیک  29173500 270

 606 10.0 مصرفی Radiators for contral  heating system --- رادیاتور برای سیستگ گرمایشی مرک ی  76151010 271

 3,568 10.0 مصرفی Other --- ها مربوه به سیستگ حرارت مرک یلومینیو  بج  رادیاتورآداری از سایر اشیاء خانه 76151090 272

  6سهح مقهع ترضی آن بیش از ما تصفیه شده، که ب رگترین بعد  مفتول از 74081100 273

 باشد.  میلیمتر

-- Of which the maximum cross-sectional 

dimension exceeds 6 mm 
 4,850 5.0 ای واسهه

 6,572 7.5 ای واسهه toluen di-isocyanates --- ( TDIها )تولوئن دی سیانات 29291010 274



  

  

 1,502 7.5 ای واسهه Other --- سایر  29291090 275

 26,971 2.5 ای واسهه Agglomerated -- های آهن تفته شدهپیریت های آن به غیر ازسنگ آهن بهگ فشرده شده و کنسانتره 26011200 276

 2,209 10.0 مصرفی Other -- جای دیرر گفته نشده  مهبوتات تاپ شده که در  ج وه و کتاب، بروشور، 49019900 277

 5,300 10.0 ای واسهه Of copper -- ما  پیچی از سیگ برای سیگ 85441100 278

 Evaporative air coolers of  maximum blowing --- ( M.F.Cمکعب در دقیقه )فوت  8000کار  دهی حداکولرهای آبی خانری با هوا 84796010 279

capacity 8000 C.F.M.  
 2,407 7.5 مصرفی

 389 7.5 ایسرمایه Other --- 84796010ازطری  تبخیری به ج  ردی   سایردستراههای خنک کردن هوا 84796090 280

 Co-axial cable and other co-axial electric - های برا هگ محور هادی سایر و ( co -axial) کابل هگ محور 85442000 281

conductors 
 5,495 10.0 ای واسهه

 4,171 7.5 ای واسهه Other copper tubes --- جای دیرر  های مسی از ما تصفیه شده غیرمذکور درسایر لوله 74111090 282

 1,722 30.0 ای واسهه .Wheat gluten, whether or not  dried گلوتن گند  حتی خشک کرده  11090000 283

 7,285 7.5 ای واسهه Polycarbonates - ئی ، به اشکال ابتدا هاکربناتپلی 39074000 284

 1,687 30.0 مصرفی Waffles and wafers -- ها و ویفرها ویفل 19053200 285

ساندویج سق  کاذب    های اسفنجی بج ورتانپلی ا از  و ها ورقه و ها صفحه  سایر 39211390 286

 بدون الیه فل ی  خودرو

--- Other 1,459 10.0 ای واسهه 

 5,021 5.0 ای واسهه Other --- درصد روغن بج گرید دارویی  75/0کمترا ز  با ها سایرمو  پارافین 27122090 287

درصد وزنی   80از  کمتر مساوی یاولی  درصد  55بیش از دارای  فروسیلیسیو  72022110 288

 سیلیسیو 

--- Containing by weight more than 55% but equal 

to or less than 80% of silicon 
 11,966 5.0 ای واسهه

موادنسجی   پهستیک ورویه از  تخت بیرونی کائوتو یا های ورزشی باسایرکفش 64041190 289

 غیرمذکور درجای دیرر 

--- Other 2,372 20.0 مصرفی 

از نوع دارای ضریب انبساه خهی نه بیش از   وروف شیشه ای اوپال بغیر  70134910 290

 درجه سانتیرراد  300دریک محدوده حرارتی بین صفر تا هرکلوین و 0.000005

--- Opals 944 10.0 مصرفی 

انبساه خهی نه بیش از دارای ضریب   از بغیر   اوپال و از  ای بغیر سایر وروف شیشه 70134990 291

 درجه سانتیرراد .300دریک محدوده حرارتی بین صفر تا هرکلوین و 0.000005

--- Other 4,471 10.0 مصرفی 

  آهن یا  زبیشتری روی آن انجا  نشده ا  مصنوتات آهنرری شده یاپرت شده ولی کار  73261900 292

 که درجای دیررگفته نشده.  زفوالد،ا

-- Other 1,608 10.0 ای واسهه 

 1,013 5.0 ای واسهه Kaolin --- کائولن  25070010 293



   

 

 158 5.0 ای واسهه Other --- خاکهای رت کائولینی حتی تکلیا شده  25070090 294

 1,361 30.0 مصرفی Other -- 20089200لغایت  20081100های  سایر، غیر از اقه  مشمول ردی  20089900 295

 Monobutyl ethers of ethylene glycol or of -- اترهای مونو بوتیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن گلیکول  29094300 296

diethylene glycol 
 4,808 7.5 ای واسهه

 حد ترکیدگی تا یک حداقل تحمل فشاردارای  شیلنرهای قابل انعهاف که   و هالوله 39173100 297

27/6/mpa  باشند 

-- Flexible tubes, pipes and  hoses, having a 

minimum burst pressure of 27.6 MPa 
 1,738 10.0 ای واسهه

 4,140 10.0 مصرفی Other --- از صنایع دستی  سایر مبلهای توبی بغیر  94036090 298

 451 10.0 ای واسهه Reinforce fibez glass pipe  from glass fibez --- الیاف شیشه  رزین پلی استر تقویت شده با لوله فایبر گهت از  39173910 299

شیلنرهای مشمول این شماره غیر از لوله فایبر گهت از رزین پلی   ها و سایر لوله 39173990 300

 استر تقویت شده با الیاف شیشه 

--- Other 3,450 10.0 ای واسهه 

 1,664 20.0 مصرفی Other -- را نمیسوشاند. که قوز  پا  رویه ازتر  طبیعی،  پهستیک و یا تخت کائوتو کفش با  64039900 301

  با  گر  نوردشده بشکل غیرطومار، مم وج تخت وفوالدغیر محصوالت از آهن یا 72085110 302

  از  ترک بیشتر متر ومیلی10زا به ضخامت بیشتر بیشتر  یا mm600پهنای 

 میلی متر1850

--- Sheets exceeding 1850 mm in width 1,559 12.5 ای واسهه 

  با  شده بشکل غیرطومار،  گر  نورد غیرمم وج تخت فقه فوالد آهن یا محصوالت از 72085190 303

  ضخامت بیشترmm 1850از بیشتر به ترک کمتر  متر یامیلی600پهنای 

 میلیمتر10زا

--- Other 5,354 12.5 ای واسهه 

کاغذ از انواتی که به تنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی ... یا کاغذهای همانند   48030000 304

 اوات سلول ی کرپ شده ... به شکل رول یا ورا   برای مصارف خانری،

Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock 

and similar paper of a kind used for household or  

sanitary purposes, cellulose wadding and webs of 

cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, 

embossed, perforated, surface-coloured, surface-

deco 

 3,389 10.0 ای واسهه

  تورب زغال قرع غیرمذکور لینیت یا ، زغال سنگ  ی،هانیمه کک  ها وسایرکک 27040090 305

 درجای دیرر 

--- Other 4,993 5.0 ای واسهه 

 1,214 10.0 ای واسهه Other - )پلی اتیلن گلیکول(   پلی )اکسی اتیلن( از های آماده، غیرهای مصنوتی و مو مو  34049000 306

پوست غیر از اقه    های برای مراقبت ازفرآورده آرایشی و های زیبایی ووردهفرآ 33049900 307

 33049100لغایت  33041000مشمول ردیفهای 

-- Other 2,133 20.0 مصرفی 

 3,101 7.5 ای واسهه Other --- جای دیرر . ر سایر ترکیبات آلی غیر مذکور د 29420090 308



  

  

نخ دوخت، آماده   از  جهت دارشده غیر استرها، با الیاف حدودارهای یک ال از پلینخ 54024600 309

متر بیشتر نباشد   در دور   50تاب یا با تابی که ازنشده برای خرده فروشی، بدون 

 دسی تکا 67های کمتر از همچنین تک رشته

-- Other, of polyesters, partially oriented 3,062 10.0 ای واسهه 

 8,368 10.0 ای واسهه Other -- که درجای دیرر گفته نشده.  ازفوالد،  آهن یا تدن،  زگری ا مصنوتات ریخته 73259900 310

 5,674 7.5 ای واسهه ABS --- The electronic control system of ABSسیستگ کنترل الکترونیکی  90328930 311

  زا  قدرت بیشتر با   نباشد  مذکور مشمول یا  جای دیرر   های گازی که درتوربین 84118200 312

 ت کیلووا 5000

-- Of a power exceeding 5,000 kW 3,328 10.0 ایسرمایه 

نوع    موتورهای پیستونی از از نوع مورد استفاده در اسید، -سرب   با های برقی، انباره 85071010 313

 ( sealedسربسته ) 

--- Sealed type 2,796 10.0 ای واسهه 

 1,813 30.0 مصرفی Tomato paste --- رب گوجه فرنری  20029010 314

نواری که باتوپی به تخت متصل شده، از کائوتو یا از  ای یا رویه تسمه کفش با  64022000 315

 پهستیک.

- Footwear with upper straps or thongs assembled 

to the sole by means of plugs 
 2,024 20.0 مصرفی

 3,109 10.0 ای واسهه Of polymers of ethylene -- های سخت از پلیمرهای اتیلن لوله و شیلنگ 39172100 316

 1,205 10.0 ای واسهه Coatings and paints --- استرها پوشش ورنرها براسات پلی 32081010 317

 746 10.0 ای واسهه Paint additives --- استرها موا د اف ودنی رنگ براسات پلی 32081050 318

 1,250 10.0 ای واسهه Other --- محیه غیرآبی شده درحل   دیسسرسه یا  الکها(  و )ازجمله لعابها  هاورنی و  رنرها سایر 32081090 319

 2,952 10.0 ای واسهه Other --- اندود شده با روی  فوالد غیرمم وج آبکاری شده یا   هن یاآ از  سایر مفتولها  72172090 320

با  ( AC/DCبا جریان متناوب و مستقیگ ) (Universalموتورهای اونیور سال ) 85012000 321

 وات  5/37از   بیشترقدرت 

- Universal AC/DC motors of an output exceeding 

37.5 W 
 3,282 7.5 ایسرمایه

 سانتیمتر غیرمذکور  20 پهنای حداکار خودتسب بصورت رول با ر صفحه. ورا. نوا 39191090 322

 جای دیرر  در

--- Other 3,019 10.0 ای واسهه 

 Ice cream and other edible ice, whether or not ، حتی دارای کاکائو.  (Edible iceشربتهای یخ زده )بستنی و سایر   21050000 323

containing cocoa. 
 1,291 30.0 مصرفی

 362 7.5 ایسرمایه Brushless pig for cleaning  oil and gas pipelines --- های نفت وگاز فاقد برت پیگ تمی کننده لوله 84798940 324

 1,412 7.5 ایسرمایه Other --- جای دیرر   سایر ماشینها و دستراههای مکانیکی با کار خا  غیرمذکوردر 84798990 325

 1,203 25.0 مصرفی Plums and sloes - آلو و گوجه، تازه  08094000 326

 Containing by weight more than 60% of --- درصد وزنی کرو   60ز دارای بیشتر ا فروکرو  72024190 327

chromium 
 3,489 5.0 ای واسهه



   

 

 4,296 7.5 ای واسهه Solid -- جامد  سوزآور(،  کسیدسدیگ )سودهیدرو 28151100 328

طبیعی تغییریافته   تومبیل براسات سایرپلیمرهای سنتتیک یا استری ا رنگ رویه و  32099010 329

 محیه آبی  حل شده در دیسسرسه یا لحاظ شیمیایی، از

--- Primer and coating of automobile paint 349 10.0 ای واسهه 

براسات پلیمرهای سنتتیک یا پلیمرهای طبیعی تغییریافته    هاورنی و  رنرها سایر 32099090 330

 غیرمذکور  محیه آبی.... محلول در  دیسسرسه یا

--- Other 958 10.0 ای واسهه 

 1,347 30.0 مصرفی Other --- سایر سب یجات خشک شده حتی بریده شده که در جای دیرر مذکور نیاشد  07129090 331

  درجه حرارت زیاد  های زغال سنگ در سایر محصوالت که از تقهیر قهران روغن و 27079900 332

وزن  لحاظ   ن اج اء تشکیل دهنده بودار ازآ  محصوالت مشابه که در ید وآبدست می

 جای دیرر .  غیر مشمول در بی بو ف ونی داشته باشد غیر مذکور و  اج اء بر

-- Other 8,553 2.5 ای واسهه 

 813 30.0 ای واسهه :Soya Textured Protein Substances ---- مواد پروت ینی تکستوره سویا  21061011 333

های  پروت ینی تکستوره غیر از شمارهمواد  های پروت ینی وسایر تغلیظ شده 21061090 334

 21061030لغایت  21061010

--- Other 356 30.0 ای واسهه 

غیر از الینر، تکش، کانکتیو،  8474اج اء وقهعات مربوه به ماشین آالت ردی   84749090 335

 منتل 

--- Other 3,828 7.5 ای واسهه 

                                  ولی رنگ نشده مرطوب پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده  41051000 336

(wet -blue )بره   یا ازگوسفند 

- In the wet state (including wet-blue) 3,398 10.0 ای واسهه 

 733 10.0 مصرفی Livestock antibiotics ---- ها مخصو  دا  دارای تولید مشابه داخلی بیوتیکآنتی سایردارای  داروهای سایر 30042012 337

بیوتیک دارای تولید داخل  تیآن  فروشی، حاوی سایراروها بصورت خردهد سایر 30042019 338

 جای دیرر  در  غیرمذکور

---- Other 1,447 10.0 مصرفی 

 313 10.0 مصرفی Other --- خلی ندارند بصورت خرده فروشیوی سایر آنتی بیوتیک که تولید داروهای حاسایردا 30042090 339

اف وده ، شیرین کننده ... که به آن قند، ، ر شده(عدنی و گازداآب )همچنین آبهای م 22021000 340

 شده باشد 

- Waters, including mineral waters and aerated 

waters, containing added sugar or other sweetening 

matter or flavoured 

 1,317 30.0 مصرفی

غیر از  سایر خمیرهای غذایی پخته نشده و پر نشده و آماده نشده به نحوی دیرر به 19021900 341

 انواع حاوی تخگ مرغ 

-- Other 1,452 30.0 مصرفی 

  7نورد شده به ضخامت حداکار  گاه صرفاروار ناز  از آلومینیو  بدون تکیهن ورا و 76071110 342

 میکرون

--- Of a thickness not exceeding 7 micron 524 7.5 ای واسهه 

گاه صرفا نورد شده به ضخامت بیش نوار ناز  از آلومینیو  بدون تکیه سایر ورا و 76071190 343

 میکرون  7از 

--- Other 1,267 7.5 ای واسهه 



  

  

 1,050 5.0 ای واسهه Ground --- ( آسیاب شدهباریت ) طبیعیسولفات باریگ  25111010 344

 1,039 10.0 ای واسهه Blade and vane for gase turbine --- های ثابت و متحر  داغ توربین گازی پره 84119910 345

 582 10.0 ای واسهه Other -- سایر  84119990 346

  با مار  و  گر  نوردشده بشکل غیر غیرمم وج تخت یا فوالد محصوالت از آهن یا 72085290 347

میلی 1850ترک  میلی متر و10تا 75/4به ضخامت  بیشتر  یامتر میلی600پهنای 

 متر وکمتر

--- Other 1,537 12.5 ای واسهه 

 Whey and modified whey, whether or not - آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته، حتی تغلیظ شده یا حاوی ماده شیرین کننده  04041000 348

concentrated or containing added sugar or other 

sweetening matter 

 1,175 30.0 ای واسهه

  ها که با مواد دیرر مستحکگ نشده و به نحو دیرری با سایر مواد جور نشدهسایر لوله 39173200 349

 باشد، بدون لواز  و ملحقات 

-- Other, not reinforced or  otherwise combined with 

other materials, without fittings 
 3,459 10.0 ای واسهه

 3,101 10.0 ای واسهه Ingots - نشده.   ذکر غیرمم وج، که درجای دیرر فوالد آهن و زشمش ا 72061000 350

نوردشده گر  کشیده شده  گر   ، مم وج فقهغیر فوالد  آهن یا ز ا H مقهع پروفیل با 72163300 351

 بیشتر.  یا میلیمتر80بلندی  گر  اکسترود شده با   یا

-- H sections 2,466 10.0 ای واسهه 

 2,315 10.0 مصرفی Laundry soap --- صابون رختشویی  34011150 352

 Vinegar and substitutes for vinegar obtained from آید ز جوهر سرکه بدست میه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که ا سرک 22090000 353

acetic acid. 
 1,154 30.0 مصرفی

 2,740 10.0 ای واسهه Other -- نوع مسی(  ز ا )غیر  ی سیگ پیچیسیگ برا 85441900 354

 4,819 7.5 ای واسهه Calcium carbonate - کربنات کلسیگ  28365000 355

دانه   یا بصورت پودر کائوتوی سفت نشده، حتی اگر آخال، خرده ری  و د  قیچی  40040000 356

 باشد 

Waste, parings and scrap of rubber (other than hard 

rubber) and powders and granules obtained 

therefrom. 

 3,097 10.0 ای واسهه

غیرمشمول در جای و  مذکور پهستیکی غیر مواد سایر  از  ری ، ، د  قیچی خردهآخال 39159000 357

 دیرر 

- Of other plastics 1,946 7.5 ای واسهه 

 4,954 5.0 ای واسهه Ferro-molybdenum - فرومولیبدن.  72027000 358

 445 7.5 ای واسهه Fire retardant --- برابر آتش  مقاو  در استایرن قابل انبساه و پلی 39031110 359

 684 7.5 ای واسهه Other --- برا بر آتش  مقاو  در  یی قابل انبساه بج اشکال ابتدا ستیرن به پلی ا سایر 39031190 360

 2,504 10.0 ای واسهه Other -- ورا  به شکل رول یا قشرن ده )به استانای سفیدنشده(  فت النیر،سایر کرا 48041900 361



   

 

 گن وهای استیشن وا برای اتومبیل سواری )همچنین اتومبیل کائوتو بادی نو از   تایر 40111000 362

 های مسابقه( اتومبیل 

- Of a kind used on motor cars (including station 

wagons and racing cars) 
 2,996 10.0 ای واسهه

   600قل حداپهنای  نوردشده، با  سرد غیرمم وج تخت و فوالد محصوالت از آهن یا 72099000 363

 جای دیرر  نشده، غیرمذکور در  اندود روکش، آبکاری یا متر میلی

- Other 1,028 12.5 ای واسهه 

دی   آلی تناصر غیرفل ی غیر از دی اکسید کربن ودار غیرترکیبات اکسیژن سایر 28112900 364

 اکسید سیلیسیگ

 1,380 7.5 ای واسهه  

های حیوانی و نباتی و اج اء آنها  ها یا روغنهای خوراکی از تربیوردهمخلوه یا فرآ 15179090 365

 غیرمذکور در جای دیرر 

--- Other 1,100 27.5 مصرفی 

تسباننده، آماده شده برا ی   محصوالت مناسب برای استفاده به تنوان تسب یا  35061000 366

خالی آنها از یک  هایی که وزن فروشی به تنوان تسب یا تسباننده در بستهخرده

 کیلوگر  بیشتر نباشد 

- Products suitable for use as glues or adhesives, 

put up for retail sale as glues or adhesives, not  

exceeding a net weight of 1kg 

 4,463 10.0 مصرفی

 Having a power handling capacity exceeding -- کیلوولت آمسر  10000از  الکتریک مایع به قدرت بیشترنسفورماتورهای دیترا 85042300 367

10,000 kVA 
 1,533 10.0 ایسرمایه

رویه نسجی غیرمذکور درجای   پهستیک و یا   کائوتو تخت از های باسایر کفش 64041900 368

 دیرر 

-- Other 1,492 20.0 مصرفی 

 2,748 5.0 ای واسهه Of refined copper - شده.ما تصفیه  زپروفیل ا  میله و 74071000 369

 498 7.5 ای واسهه composite sheet --- ورا کامسوزیت  76061210 370

 811 7.5 ای واسهه other --- سایر  76061290 371

 Sheet glass with a thickness of more than 2.5 --- میلیمتر  2.5های بیشتر از ضخامت  ای غیرمذکور باورا شیشه 70049090 372

mm 
 1,953 10.0 ای واسهه

 4,438 7.5 ای واسهه Plasticised -- ( Plasticisedبتدائی )، به اشکال اپلی کلرور وینیل مخلوه نر  شده 39042200 373

 2,142 10.0 ای واسهه Of non-malleable cast iron - گفته نشده.  جای دیرر  ر،که در تدن غیرتکش خوا مصنوتات از  73251000 374

 1,201 7.5 ای واسهه Master batch in the form  of granule --- مستربچ به صورت گرانول  32041720 375

  خمیر زا  به غیر د سات این موابرا هافرآورده های پیرمانی ورنگ کننده سایر 32041790 376

 پیرمنت تاپ پارته 

--- Other 2,003 7.5 ای واسهه 

 1,140 10.0 ای واسهه Lighting switches --- ولت   1000کلید روشنایی برای ولتاژ حداکار  85365020 377

 856 10.0 ای واسهه Other --- ولت 1000جای دیرر برای ولتاژ حداکار  در  غیرمذکور سایرکلیدها 85365090 378

 6,710 10.0 ای واسهه Other -- جای دیرر.  در های آماده، غیرمذکور تسباننده  سایر  و تسبها 35069900 379



  

  

 623 7.5 ای واسهه Composite sheet --- ورا کامسوزیتی از آلومینیو ، غیرمم وج به شکل مربع یا مستهیل 76061110 380

 1,480 7.5 ای واسهه Other --- ورا کامسوزیتی مم وج بغیر از مربع یا مستهیل از آلومینیو  غیرسایر به شکل  76061190 381

 3,584 7.5 ایسرمایه Radar apparatus - ر دستراههای رادا  85261000 382

 1,634 10.0 مصرفی Of other textile materials - جای دیرر  در  غیرمذکور نسجی، دموا سایر متفرتات لبات نوزادان، از  لبات و 62099000 383

 1,428 10.0 ای واسهه Other - از موا د پهستیکی،  مذکور نباشد جای دیرر  لواز  برای ساختمان که در سایر 39259000 384

موا د  از نباشد،  مذکور  جای دیرر ز  بهداشتی همانند،که در ن و لوا مخ ن آب، سیفو  39229000 385

 پهستیکی

- Other 1,528 10.0 ای واسهه 

 1,724 10.0 ای واسهه Other --- ئی یا آبی ی وسایل حمل و نقل هوابرا  مجموته سیمها سایر 85443090 386

 2,016 10.0 ای واسهه Tulles and other net fabrics - فر  مشخی  یا   نوار  های توری به صورت توپ،پارته سایر  و هاتورباف 58041000 387

کائوتوی ولکانی ه سفت نشده، غیرمذکور درجای شیاء برای بهدا شت یا داروخانه از ا 40149000 388

 دیرر 

- Other 1,370 10.0 مصرفی 

  با نوردشده بشکل طومار، غیرمم وج تخت فقه سرد فوالد محصوالت از آهن یا 72091500 389

 بیشتر  یا میلیمتر 3قل  متر به ضخامت حدامیلی 600پهنای 

-- Of a thickness of 3 mm or  more 1,463 12.5 ای واسهه 

 1,948 10.0 مصرفی Compression-type -- (Compression)  کمینوع ترا  های خانری ازیخچال 84182100 390

های ها و اتومبیلالستیک رویی ترت، بادی، نو، از کائوتو از انواتی که برای اتوبوسک 40112010 391

 R 80315  5/22رود با سای  باری به کار می

---For size 315-80 R 22/5 384 12.5 ای واسهه 

های الستیک رویی ترت، بادی، نو، از کائوتو از انواتی که برای اتوبوسکها و اتومبیل 40112090 392

 R 80315 5/22رود به استانای سای  باری به کار می

---Other 825 12.5 ای واسهه 

 1,238 10.0 مصرفی Furniture of plastics - مواد پهستیکی زا مبلها  94037000 393

 1,478 10.0 مصرفی Other --- مبلهای فل ی غیر از مبلهای آهنرری سنتی 94032090 394

  آالت تولیدماشین پ ی، بیسکویت سازی ونان شیرینی آالت نانوایی یاماشین 84381000 395

 محصوالت همانند  اسساگتی یاماکارونی، 

- Bakery machinery and machinery for the 

manufacture of macaroni, spaghetti or similar 

products 

 2,420 5.0 ایسرمایه

 Other monoalkylethers of ethylene glycol or of -- سایر مونوالکیلکاترهای اتیلن گلیکول یا دیکاتیلن گلیکول 29094400 396

diethylene glycol 
 1,311 7.5 ای واسهه

 980 7.5 ایسرمایه Machine ---- ماشین  90181911 397

 712 7.5 ای واسهه Parts and accessories ---- قهعات و لواز  جانبی  90181919 398



   

 

 1,884 5.0 ای واسهه Other -- آلیاژهای ما، که درجای دیررگفته نشده.  زپروفیل ا  میله و 74072900 399

 1,651 7.5 ای واسهه Sodium sulphides - سولفور سدیگ  28301000 400

 353 10.0 ای واسهه ABS/PVC --- PVC/ABS sheetورا از الیاژ  39204330 401

 159 10.0 ای واسهه Shrink film --- پهستی سای ر  %6پلیمرهای کلروروینیل حاوی حداقل   فیلگ شبرینک از  39204350 402

حداقل   پلی کلروروینیل غیراسفنجی با از ورقه ناز  غیرمذکور، هاورا و ها صفحه 39204390 403

 مستحکگ  وزنی پهستی سای ر 6%

--- Other 641 10.0 ای واسهه 

 1,336 7.5 ای واسهه Iodine - ید  28012000 404

 1,728 7.5 ایسرمایه Other --- مذکور نباشد سایر بادزنهائی که در جای دیرر  84145990 405

 827 10.0 ای واسهه Body for trucks, vans and  road tractors --- ایکامیونت و کشنده جاده ی کامیون،بدنه برا 87079030 406

 749 10.0 ای واسهه Other --- جای دیرر   مذکور دررغی 8708 تا 8702، 8701بدنه برای وسایل نقلیه شماره  87079090 407

الیه   5سستیک کیسه خون، کیسه ا  پلی اتیلن بج  کیسه کوتک از، کیسه سایر 39232190 408

 کسیژن ا  هوا و مقابل نفوذ مقاو  در 

--- Other 4,347 10.0 ای واسهه 

 1,882 10.0 مصرفی Of other textile materials -- دیرر باف، از سایر الیاف نسجی، غیرمذکور در جای  جوراب زنانه و پاپوش، کشباف یا قهب  61159900 409

 1,335 10.0 مصرفی Other -- یخچالهای خانری غیر از تراکمی  84182900 410

 3,994 2.5 ای واسهه Butene (butylene) and isomers thereof -- بوتن )بوتیلن( و ای ومرهای آن اشباع نشده  29012300 411

همانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش   مواد آسفالت یا اشیاء ساخته شده از 68071010 412

 سق ؛ نما، ک ، دیوار، سق ، پی )ساختمان، استخر، تأسیسات و...(

--- Used in the construction of ceilings and facades 1,404 10.0 ای واسهه 

 647 10.0 مصرفی Of hand-made earthenware --- سفال صنایع دستی از  استانای تینی(سایر اشیاء ت ئینی )به  مجسمه و 69139020 413

 376 10.0 مصرفی Other --- جای دیرر  غیرمذکور در  سایر اشیاء ت ئینی )به استانای تینی( سایر مجسمه و 69139090 414

 1,018 10.0 مصرفی Other --- سایر  94018090 415

 1,361 7.5 ای واسهه Other --- تومبیله رنگ الکیدا صهح شده ویژهای ا رزین بج   های آلکید رزین سایر 39075090 416

هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها غیر از اتر   مشتقات سایر اترهای غیرحلقوی و 29091900 417

 دی اتیلیک )دی اتیل اتر( )اکسید دی اتیل(

-- Other 1,904 7.5 ای واسهه 

 1,477 10.0 ای واسهه For motor cars, pick-ups --- وانت و تراکتور کشاورزی کار، سواری قهعات مربوطه برای سواری،  رادیاتورها و  87089110 418



  

  

نت وا  کار،اریاز انواع مورد استفاده در سواری، سو  قهعات مربوطه، بغیر و  رادیاتورها 87089190 419

 کشاورزی  و تراکتور

--- Other 236 10.0 ای واسهه 

 1,178 10.0 ای واسهه Fittings - ملحقات لوله و شیلنگ از مواد پهستیکی  لواز  و 39174000 420

 1,730 7.5 ای واسهه Molybdenum oxides and hydroxides - کسیدهای مولیبدن هیدرا و کسیدهاا 28257000 421

 1,354 10.0 ای واسهه White cement, whether or  not artificially coloured -- حتی رنگ شده به طور مصنوتی سیمان سفید،  25232100 422

گاه غیر  بدون تکیه  میلمتر،0/ 2ناز  آلومینیو  به ضخامت حداکار   نوار ورا و 76071900 423

 جای دیرر  مذکور در

 675 7.5 ای واسهه  

  میکرون و  12 گاه، به ضخامت بیش از الومینیو ، بدون تکیه از ناز    نوار  صفحه و 76071990 424

 جای دیرر   غیر مذکور در گاه، ر، بدون تکیهمتمیلی /20حداکار  

--- Other 331 7.5 ای واسهه 

 Having a power handling capacity not exceeding - ولت آمسر کیلو 650الکتریک مایع به قدرت حداکارترانسفورماتورهای دی 85042100 425

650 kVA 
 1,136 10.0 ایسرمایه

 1,348 7.5 ای واسهه Aluminium alloys - آلیاژهای آلومینیو ، کار نشده  76012000 426

  ها،درزگیری کردن بهری آالت برای پرکردن، بستن، درپوش گذاشتن یاماشین 84223000 427

 ها گازدارکردن نوشابههای  دستراه غیره و و هاپیت

- Machinery for filling, closing, sealing, or 

labelling bottles, cans, boxes, bags or other  

containers; machinery for capsuling bottles, jars, 

tubes and similar containers; machinery for 

aerating beverages 

 1,473 5.0 ایسرمایه

 1,028 10.0 ای واسهه Semi-chemical fluting paper -- فلوتینگ نیمه شیمیایی  کاغذ 48051100 428

 2,515 7.5 ای واسهه Dioctyl orthophthalates -- اورتو فتاالتکهای دیکاکتیل 29173200 429

 1,226 5.0 ای واسهه Other -- سیلسیو . کمتر  وزنی یا %55دارای  فروسیلسیو  72022900 430

 1,306 7.5 ایسرمایه Dairy machinery - های تهیه لبنیات دستراه آالت وماشین 84342000 431

 1,047 10.0 ای واسهه Cane molasses - های نیشکر مهت 17031000 432

 dual purpose pakage (sanitry and heating warm --- منروره )بهداشتی و گر  کردن آب گر ( بسته دو 84191110 433

water) 
 467 8.8 ایسرمایه

 3,092 8.8 ایسرمایه Other --- سایر  84191190 434

 1,348 7.5 ایسرمایه Bakery ovens, including  biscuit ovens - غیربرقی  پ ی(،پ ی یا بیسکویت)همچنین تنورهای شیرینی تنورهای نانوایی  84172000 435

436 38089111 50 LD  ماده موثره( شیمیایی دارای تولید داخل، تکنیکال ) 2000حداکار ---- High Risk 361 10.0 مصرفی 

 445 10.0 مصرفی   ( شیمیایی تکنیکال )ماده موثره 2000بیشتر از  LD50  سایر  38089119 437



   

 

 621 10.0 مصرفی Product ---- کش آماده شیمیایی خانری حشره 38089121 438

  نشده   جور مواد سایره با  مستحکگ نشده و به نحو دیرری ک  سایر، که با مواد دیرر 39173300 439

 باشد، با لواز  و ملحقات 

-- Other, not reinforced or  otherwise combined with 

other materials, with fittings 
 1,225 10.0 ای واسهه

 2,434 2.5 ای واسهه Other coal -- نشده که درجای دیرری مذکور نباشد بهگ فشرده  ها،سنگسایر زغال 27011900 440

 1,436 5.0 ای واسهه Other - دار طبیعیهای آسفالتسنگ های طبیعی وو آسفالت، طبیعی، آسفالت قیر 27149000 441

 1,347 10.0 ای واسهه other --- جای دیرر گفته نشده  کابل که در   طناب و ریسمان،  56079090 442

 665 5.0 ای واسهه Ordinary salt (including table and denatured salt) --- نمک تقلیب شده(   ی سرسفره وجمله نمک آماده برا )از   نمک معمولی 25010010 443

 1,204 5.0 ای واسهه Modified for industrial uses (including purified) --- )شامل خالی شده(   نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی 25010030 444

 1,230 7.5 ای واسهه Chromium oxide --- هیسوکلریت سدیگ  28289010 445

 2,372 2.5 ای واسهه Ethylene -- اتیلن اشباع نشده  29012100 446

 Other packing or wrapping  machinery (including - دیرر جای   در مذکور  های لفاف کردن کاالها غیرماشین بندی وهای بستهماشین 84224000 447

heat-shrink wrapping machinery) 
 1,208 5.0 ایسرمایه

 1,223 7.5 ای واسهه Unsaturated -- شباع نشده غیرمذکورسایر پلی استرهای ا 39079100 448

 1,052 10.0 مصرفی Of other textile materials - درجای دیرر گفته نشده واد نسجی، که م سایر های منروله باف، ازک  پوش 57039000 449

 1,339 10.0 ای واسهه Glass wool --- پشگ شیشه  70193910 450

 Seawless aluminium cans for all kinds of drinks --- قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی  76129020 451

and beverages 
 1,205 10.0 ای واسهه

 5,449 10.0 ای واسهه For motor cars, pick-ups---- تراکتور کشاورزی غیر مذکور  نت وقهعات برای سواری، وا   اج اء و 87089921 452

 3,506 10.0 ای واسهه Other ---- تراکتور کشاورزی  ری، وانت وانواع مورد استفاده در سوا از  قهعات بغیر ا ج ا و 87089929 453

درصد یا بیشتر روی   99/99نشده غیرمم وج که از لحاظ وزن   روی به صورت کار 79011100 454

 داشته باشد 

 4,363 5.0 ای واسهه  

 1,017 7.5 ای واسهه Monoethanolamine --- منواتانول آمین  29221110 455

 1,006 2.5 ای واسهه Naphthalene - نفتالن  27074000 456

گیری  قالب شکل دادن یا  های به هگ فشردن،دستراه آالت وماشین سایر 84748000 457

  سایر محصوالت معدنی، خمیرهای سرامیکی و های معدنی جامد،سوخت

 گری از ماسه کردن قالبهای ریخته های درستماشین

- Other machinery 2,507 7.5 ایسرمایه 

 2,839 2.5 ای واسهه Benzene - بن ن  29022000 458

 : یحدسبدج تژونشیدخذ 



  

  

 


