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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

طی چهار ماهه نخست  ،1400حدود  105نوع کاال (بدون احتساب فصل  )27بر حسب کد تعرفه هشت رقمی از ایران به کشور اتریش صادر شده است .این اقالم ،حدود  2.5هزار تن به
ارزش  3.9میلیون دالر بودهاند .بیش از  90درصد ارزش صادرات به این کشور ،مربوط به  9ردیف تعرفه هشت رقمی و حدود  69درصد آن مربوط به سه ردیف تعرفه است.
صادرات ایران به اتریش طی چهار ماهه نخست  1400نسبت به مدت مشابه سال قبل ،به لحاظ ارزشی تقریباً  2.3برابر و به لحاظ وزنی نیز حدود  2.5برابر شده است .لذا به نظر میرسد
متوسط قیمت هر واحد تن کاالی صادراتی به اتریش طی مدت مذکور کاهش داشته است .در چهار ماه نخست  ،1400تقریباً  0.03درصد از مجموع ارزش صادرات کشور ،به مقصد اتریش
بوده است.
طی مدت مورد بررسی ،حدود  230نوع کاال (بدون احتساب فصل  )27بر حسب کد تعرفه هشت رقمی از کشور اتریش وارد ایران شده است .این اقالم ،حدود  100هزار تن به ارزش 109
میلیون دالر بودهاند .بیش از  80درصد ارزش صادرات به این کشور ،مربوط به  17ردیف تعرفه هشت رقمی و حدود  46درصد آن مربوط به یک ردیف تعرفه (کنجاله سویا با کد تعرفه
 )23040000است .صادرات به اتریش طی چهار ماهه نخست  1400نسبت به مدت مشابه سال قبل ،به لحاظ ارزشی تقریباً  1.4برابر و به لحاظ وزنی هم حدود  1.1برابر شده است .لذا
به نظر میرسد متوسط قیمت هر واحد تن کاالی وارداتی از اتریش طی مدت مذکور افزایش داشته است .در چهار ماه نخست  ،1400تقریباً  0.7درصد از مجموع ارزش واردات کشور ،از
مبدا اتریش بوده است.
به طور کلی ،تراز تجاری ایران با اتریش طی چهار ماهه نخست ( 1400بدون احتساب فصل  ،)27حدود  105میلیون دالر به نفع کشور اتریش بوده است .در مقایسه با مدت مشابه سال
 ،1399تراز تجاری ایران با کشور اتریش ،حدود  77.4میلیون دالر تضعیف شده است.
بر اساس آمارهای بینالمللی ،طی شش ماهه نخست  ،2021حدود  5.4هزار تن کاال به ارزش  8.4میلیون یورو از ایران به مقصد اتریش صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال ،2020
به ترتیب حدود  93درصد رشد مقداری و  180درصد رشد ارزشی داشته است .طی این مدت ،حدود  3.2هزار تن کاال به ارزش  46میلیون یورو نیز از کشور اتریش وارد ایران شده که در
مقایسه با مدت مشابه  ،2020به ترتیب با رشد منفی حدود  17درصدی و مثبت  9.1درصدی همراه بوده است.
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فهرست  105تعرفه هشت رقمی صادرات ایران به کشور اتریش طی چهار ماهه نخست (1400بدون احتساب فصل  )27
سهم

سهم

وزنی()%

ارزشی()%



کدتعرفه

شرح تعرفه



سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر 





تیزابی بی دانه (انگور خشک کرده) 







مالمین 









کف پوش های غیرمخملی باف ،از مواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف .











روده ،بادکنک و شكمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده ،بادکنک و شكمبه کماهی) ،به حالت تازه ،سرد کرده ،یخ زده ،نمک زده یا
در آب نمک ،خشک کرده یا دودی .











هندوانه ،تازه 











باریچه 











خرما مضافتی تازه یا خشک کرده 











سایر شیرینیها بدون کاکائو 











گل و سرشاخه گلدار پنیرک تازه  ،سرد کرده  ،منجمد یا خشک کرده  ،حتی بریده شده  ،خردشده یا پودر شده 











شبكه ،توروپرچین ،ازمفتول آهنی یافوالدی،که بزرگترین قطر مقطع عرضی آن ها3میلی متر یابیشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل
مساحت چشمه های آن ها  100سانتیمتر مربع 











اشیاء سرمیز ،اشیاء آشپزخانه  ،اشیاء خانه داری واجزاء وقطعات آن ازمس  ،قلمزنی ،صنایع دستی 











الینر (آستری) ،چكش ،کانكتیو ،منتل 











آنغوزه (تلخ و شیرین) 











سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 











خربزه و هماننده آن ،تازه 











فرآورده های غذایی مرکب 











سایر آب میوه تغلیظ شده به استثنای (کنسانتره موز ،انبه ،گودا ،پشن فروت ،لیچی) 











سایر مبل های پزشكی ،جراحی ،دندانپزشكی و تختخواب بیمارستانی و اجزاء قطعات آن ها که در جای دیگری ذکر نشده باشند 
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وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)









اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی
کدتعرفه

شرح تعرفه

سهم

سهم

وزنی()%

ارزشی()%



وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)



سایر سنگ مرمر ،تراورتن ،رخام و غیر از رخام پولیش داده شده ،شكل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حكاکی نشده 









سایر میوه های خشک کرده که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند 











سایروسایل خورا ک پزی وخورا ک گرم کن باسوخت گازی یاهم گازوهم سایر سوختها ،غیر مذکور 











مربا ،ژله ،مارماالد ،پوره و خمیر میوه یا با افزودن قند غیر مذکور در جای دیگر غیر هموژنیزه 











مخلوط میوه های خشک کرده و مخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده ،این فصل غیر مذکور یا مشمول در جای دیگر 











بیسكویت هایی که به آن ها مواد شیرین کننده افزوده اند 











خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه 











برنج نیمه سفید شده 











انجیر خشک 











اسانس روغنی از گل محمدی 











آب هر یک از مرکبات دیگر به تنهایی با مقیاس بریكس بیش از  20











سنگ مرمر ،تراورتن ،رخام 











زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10گرم 











زعفران در بسته بندی بیش از30گرم 











سایر نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای الک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر 











گالب استحصالی از گل محمدی 











سایر مصنوعات دیگر ا زآهن یا فوالد غیر مذکور در جای دیگر 











خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 











نخود معمولی غالفدار خشک ،غالف کنده ،حتی پوست کنده یا لپه شده 











خامه شیر 











خرما زاهدی تازه یا خشک کرده 











سایر عرقیات سنتی 
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کدتعرفه

شرح تعرفه

سهم

سهم

وزنی()%

ارزشی()%



وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)



سایر ،همچنین مخلوط ها شامل میوه های سخت پوست و سایر دانه ها 









سایر سبزیجات ،میوه ها و سایر اجزاء خوراکی نباتات ،آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه به غیر از خیار و خیار ریز (خیار ترشی) 











سرشعله اجاق گاز ،همچنین اجزا و قطعات آن 











سایر سنگ های آهكی غیر از رخام پولیش داده شده ،شكل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحكاکی نشده 











سایر فراورده ها بر اساس غالت پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 











سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوی دیگر به غیر از انواع حاوی تخم مرغ 











شیرآالت بهداشتی شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو ...











فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دادن به دست آمده باشند 











اشیاء سرمیز و اشیاء آشپزخانه ،ا زچینی .











سایر نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر 











آبجوی غیرالكلی 











پیپ های استعمال دخانیات شامل حقه ها و چوب های سیگار یا سیگارت و قطعات مربوطه 











سایر اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیكی ،ژیمناستیک یا ورزش با پهلوا نی 











سایر سبزیجات خشک شده حتی بریده شده که در جای دیگر مذکور نیاشد 











پنبه حالجی شده یا شانه زده 











فرآورده های هموژنیزه بجز پوره و پوره کنسانتره میوه های گرمسیری 











سایر مصنوعات از مس ،میناکاری شده ،صنایع دستی 











سایر سرامیک های تمام کاری (جال دادن) بجز نقاشی شده و معرق 











گل خشک و گلبرگ تازه محمدی 











سایر سبزیجات غالفدار خشک شده حتی پوست کنده یا لپه شده بجز لپه 











آلو ،خشک کرده 











پنیر تازه (نگرفته یا نبسته همچنین پنیر حاصل از آب پنیر و کشک 
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کدتعرفه

شرح تعرفه

سهم

سهم

وزنی()%

ارزشی()%



وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)




















سایر خمیرهای غذائی ،که در جای دیگری مذکور نباشند 



اجزاء و قطعات ماشین ها و دستگاه های برقی دارای عمل خاص ،که در جای دیگر مذکور نباشد 





تشک ا زسایر مواد ،که در جای دیگری مذکور نباشند 







کف پوش های مخملی باف ا زسایر مواد نسجی ،آماده مصرف ،غیر مذکور در جای دیگر 









با ضریب جذب آب وزنی حداکثر  0/5درصد 











نمک تغییریافته برای مصارف صنعتی (شامل خالص شده) 











سایراشیاء سرمیزآشپزخانه خانه داری ...ا زچدن لعاب دا ده شده 











آب هر یک از مرکبات دیگر به تنهایی با یک مقیاس بریكس که ا ز  20تجاوز نكند 











آب آناناس بامقیاس بریكس بیش از 20به غیر ازکنستانتره آن 











سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی آماده مصرف بجز جاجیم 











حنا به غیر از عصاره آن 











رختدا ن ،چمدا ن ،کیف برک ،کیف ا سناد ،کیف مدرسه که در جای دیگر مذکور نباشند 











آالت موسیقی یا زهی (غیر ازآن هایی که با آرشه نوا خته میشوند) 











مصنوعات از مس فیروزکوب ،صنایع دستی 











سوماک (غیر ازسوزنی) کارامانی ،فرشها (دست باف مانند غیر مذکور در جای دیگر) 











سیب زمینی آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ،یخ زده 











ظرفشوئی ،روشوئی ،وا ن حمام ...و سایرادوات ثابت بهداشتی ا زسرا میک ،غیر مذکور در جای دیگر 











اجزاء و قطعات ماشین آالت صنعتی برای تهیه یا تولید غذا ها یا نوشابه ها ،غیر مذکور در جای دیگر 











فرها ،خوراک پزها ،منقل ها ،حلقه های جوش آورنده آب ،کباب پزها وتفت دهنده های الكتروترمیک 











مواد پروتئینی تكستوره سویا 











گز 











سایر سسها و فرآورده ها برای سس ،چاشنیها و ادویه های مخلوط شده غیر مذکور در جای دیگر 
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کدتعرفه

شرح تعرفه

سهم

سهم

وزنی()%

ارزشی()%



وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)



پسته ها با پوست تازه یا خشک 









انواع زعفران در بسته بندی 10-30گرم آماده برای خرده فروشی 











دستگاه های برقی گرم کردن فضای ا ماکن و گرم کردن زمین ،که در جای دیگر مذکور نباشد 











سایر اولئورزینهای استخرا جی ،بامحلول غلیظ روغن ها....بجزآ ب مقطر خوشبو و محلول آ بی روغن اسانسی 











سایر مجموعه اشیاء همانند برای آشپزخانه یا سر میز که حداقل یک شی ء با پالتین یا طال یا نقره آبكاری شده باشد 











رب گوجه فرنگی 











لیمو خشک 











سایر مقاومت های گرم کننده الكتریكی غیر از فندک خودرو 











دگراها تفاله های حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یا موم های حیوانی یا نباتی 











مجموعه ها متشكل هستند از پارچه های تار و پودباف و نخ ،ک حتی دارای متفرعات ،برای آماده کردن آن ها به صورت قالیچه ،دیوارکوب،
رومیزی و دستمال سفره گلدوزی و قالبدوزی شده ،یا اشیاء نسجی همانند ،بسته بندی شده برای خرده فروشی .











خرما خاصویی تازه یا خشک کرده 











با ضریب جذب آب وزنی بیش از  0/5درصد و حداکثر  10درصد 











مغز پسته بدون پوست دوم و خالل مغز پسته تازه یا خشک 











سایر لباس و متفرقات لباس (همچنین انواع دستكش) به غیر از مصارف پزشكی 











سایرادویه جات مخلوط یادداشت (-1ب) غیر مذکور درردیف های 9109110و 9109190











پیاز خشک کرده حتی بریده شده قطعات 











ترمه 











نمک معمولی (از جمله نمک آماده برای سرسفره و نمک تقلیب شده) 











سایراشیاء سرمیزواشیاءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 











سایر ادویه جات غیر مذکور در جای دیگر 

















جمع کل 
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ایران از کشور اتریش طی چهار ماهه نخست  1400
فهرست  230تعرفه هشت رقمی واردات

سهم

سهم

وزنی()%

ارزشی()%



کدتعرفه

شرح تعرفه



کنجاله ( و سایر آخال های جامد ،حتی خرد شده یا به هم فشرده به شكل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید .



لوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپالستی (صرفا شامل شیت شریانی -انواع کاتتر (قلب ،عروق ،مغز)-بالن  -استنت  -استنت گراف -گاید وایر -
کویل -مسدود کننده ( رابط فشار قوی-دریچه هموستاتیس -منیفولد) 





سایر داروها ( به استثنای محصوالت  3005 ،3002یا  ) 3006متشكل از محصوالت مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از
بیماری ،عرضه شده به شكل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی 







سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر 









مكمل غذایی 











جو به استثنای بذر 











کاغذ سیگارکه در جای دیگرگفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 











تیوبهای اشعه ا یكس 











سایر فرآورده های غذایی که در جای دیگر مذکور یا مشمول نباشد 











قوطی و جعبه چند الیه به هم فشرده از الیه های متفاوت که الیه های مختلف متشكله در پروسه تولید به صورت یكنواخت و همگن به هم
اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی 











سایر آالت و وسایل ا متحان ،تشخیص بیماری و جراحی چشم ،غیر مذکوردر جای دیگر 











آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشكی 











سایر دستگاههای برقی تشخیص بیماری غیر مذکور و اجزاء و قطعات آنها 











وسایط نقلیه آتش نشانی 











سایر داروها با منشاءطبیعی مورد مصرف انسان 











سایر اجزاء و قطعات تلمبه های هوا باخالء ،کمپرسورهای هوا یاگاز ،بادزنها غیر مذکور در جای دیگر 











ظروف نمونه گیری خون ازجنس پالستیک وشیشه دارای ژل ضد انعقادخون 











سایر ماشین االت چاپ غیر مذکور 
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وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)


















اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی
کدتعرفه

شرح تعرفه

سهم

سهم

وزنی()%

ارزشی()%



وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)



اجزاء و قطعات توربین های بخار 









ماشین های طناب سازی یاکابل سازی .











لوازم مخصوص استفاده در اُستومی 











سایر (به جز شانه ماشین تاروپود باف ،میلمیلک وچارچوب آن) 











مخلوط یا فراورده های خوراکی ا ز چربی ها یا روغن های حیوا نی و نباتی و اجزاء آن ها غیر مذکور در جای دیگر 











محصوالت از آهن یافوالدغیر ممزوج تخت نوردشده ،باپهنای حدا قل   600به ضخامت کمتر از 0/5میلیمترآبكاری شده ...باقلع 











اجزا و قطعات دستگاه الكتروشوک قلبی دستی و خودکار 











شیرخشک ا طفال در بسته بندی های تحت خال و یک کیلوگرم و کمتر با میزا ن مواد چرب ا ز%1/5بیشتر باشد 











سایرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنایع غذا یی یا نوشابه سازی غیر ازاسانس کوال 











اسپكترومتر که تشعشات اپتیكی (ماوراءبنفش ،مرئی ،مادون قرمز) را به کار می گیرد 











سایر تلمبه های گریز از مرکز برای مایعات که در جای دیگر مذکور نباشد 











روغن ترانسفور ماتور 











سایر سیلیكاتهای سدیم بجز سیلیكات سدیم جامد و مایع و متاسیلیكات سدیم 











سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تكیه گاه و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تكیه گاه با
کاربرد پزشكی 











پانلهای و میزهای کنترل اشعه ایكس ،صفحه اشعه ایكس ،اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه های مولد اشعه ایكس ،الفا ،بتا یا گاما 











سایرآنتی بیوتیكها غیر مذکور در جای دیگر 











انواع جعبه دندهصنعتی (غیرخودرو) 











پریفرم 











کیسه ا درار از مواد پالستیكی 











سایر داروها با منشاء طبیعی مورد مصرف دامپزشكی 











سایر داروهای دارای هورمونها یا سایر محصوالت شماره  2937فاقد آنتی بیوتیک که تولید مشابه داخلی ندارند 











پتاسیم کالوالنات خالص ،پتاسیم 
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی
کدتعرفه

شرح تعرفه

سهم

سهم

وزنی()%

ارزشی()%



وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)




























دستگاه هاب رای تجزیه فیزیكی یا شیمیایی دستگاه های کنترل و سنجش و یسكوزیته ،تخلخل ،ا نبساط ،کشش سطحی یا همانند غیر مذکور
در جای دیگر 



قطعات چیدمان واگنهای کوره ها از جنس ری کریستاالیزسیلیكون کارباید 



اجزاء وقطعات دستگاه 





بلبرینگ .







سایر سنگ های آسیاب و سنگ های سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساینده های فشرده شده غیر مذکور در جای دیگر 









کاغذ و مقوا ی ا ندوده با کائولن یا با..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر %10وزن کل ا لیاف 











سایر اعضای مصنوعی بدن غیر از مفصل های مصنوعی و لنز دا خل چشمی ا ز جنس  











سایر شیره ها و عصاره های نباتی ،که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند 











مشعل های کوره برای سوخت جامد یا گاز(همچنین مشعل های مختلط) 











محصوالت سرامیكی ساختمانی (آجر ،بلوک ،چهارگوش) نسوز غیر از آن هایی که از آرد فسیل سیلیسی یا از خاک های سیلیسی همانند که
دارای بیش از  %50وزنی عناصر منیزیم ،کلسیم ،کرم به تنهایی یا با هم به صورت اکسید منیزیم ،اکسید کلسیم یا اکسید کرم 











سایر 











لعاب ها و مواد غلیظ کننده ،مشتق ا ز محصوالت نباتی غیر مذکور یا مشمول در جای دیگر 











لنز نامرئی 











قندهای خالص از لحاظ شیمیایی غیر از ساکارز ،الکتوزِ ،مالتوز ،گلوکزو فروکتوز( لوولوز) استرها ،استال ها و استرهای قندو امالح آن ،غیر
ازمحصوالت مشمول شماره های  2939، 2938 ،2937











اجزاء و قطعات مدارهای مجتمع شده (ای سی ها) الكترونیک 











سایر دستگاه های محرک ماهیچه قلب غیر مذکور 











سایر آالت و وسایل اپتیكی برای سنجش یا کنترل که در جای دیگری مذکور نباشند .











پپتونها و مشتقات آن ها؛ سایر مواد پروتئینی و مشتقات آن ها ،که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگرتعرفه نشده باشد؛ پودر
پوست حتی عمل آمده با کروم .











ماشین آالت کارکردن روی کائوچو یا مواد پالستیكی یا برای ساختن محصوالت ا زا ین مواد ،غیر مذکور در جای دیگر 
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی
کدتعرفه

شرح تعرفه



سایرا لیاف اپتیكی ،دسته و کابل ا لیاف اپتیكی بجزنوع آماده ،باا تصاالت ،ا زا لیاف منفردا غالف نشده 

سهم

سهم

وزنی()%

ارزشی()%



وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)







 ورق پلیمری با ضخامت بیشترا ز  1/2میكرون و کمتر از 2ملیمتر 









 محصوالت تخت نورد شده از فوالد سیلیسیم دار موسوم به مغناطیسی ،باپهنای 600بیشتر دارای دانه های جهت دار شده 









 سایر 









 سلولز و مشتقات شیمیایی آن ،غیر مذکور و مشمول در جای دیگربه اشكال ابتدا ئی 

















 سایر دستگاه های برقی تشخیص بیماری غیر مذکور در جای دیگر 









 ماشین جوشكاری الكترودتنگستن باگازبی اثر 



































سایر نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر 











سایر ابزار برای کارکردن با دست پنوماتیک  ،هیدرولیک یا توأم شده با موتور برقی یا غیر برقی غیر مذکور 









 سایر ارابه ها به استثنای دستگاه باالبردن و جابجاکردن افراد برای چیدن میوه دارای مخزن نگهداری غیر مذکور در جای دیگر 









 پلیمرهای کلرور وینیلیدن ،به اشكال ا بتدا ئی 









 گرید فیلم پلی پروپیلن 

































 سایر رله ها برای ولتاژ حدا کثر 60ولت با جریان مساوی یا بیش از  2امپر یا بیشتر بجز رله  









 کربوکسی متیل سلولز و امالح ان گرید خورکی 









 شمع های جرقه زن 











اجزاء و قطعات دستگاه های گرمازای صنعتی یا آزمایشگاهی مشمول ردیف  8514

 صفحه ،ورق یاتیغه چندالیه ا ز مواد پالستیكی چاپ نشده 


سایر ایمین ها ومشتقات آن ها ،امالح آن ها غیر از متفورمین وکلرودی مفورم 

 باالبرها و نقاله های پنوماتیک .

 ماشین آالت و دستگاه های کمكی برای ماشین ها 
 سایر فراوردهای غذایی تلغیظ شده مواد پروتئینی بهبود دهنده 


سایر وسایل مكانیكی حتی دستی برای پاشیدن موادابگون یا پودر ،غیر مذکور در جای دیگر 
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی
کدتعرفه

شرح تعرفه

سهم

سهم

وزنی()%

ارزشی()%



وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)















 رولربیرینگ ا ستوا نه ا ی (غیر ازنوع سوزنی) .









 سایرالكتروموتورها با جریان متناوب چند فاز ،به قدرت بیش از 75کیلووات بجز الكتروموتورقفس سنجابی 

















 کاغذ سولفیت به شكل رول یا ورق برای لفاف 









 سایر موادآلی تانسیو اکتیف غیریونیک حتی بسته بندی شده برای خرده فروشی 









 دی اکسید سیلیسیم 











سایردرزگیر و وا شرها ا ز ورقه فلزی ،توا م با مواد دیگریا ا زچند الیه ،فلزغیر مذکور در جای دیگر 











سایر سیمان هاو محصوالت برای پرکردن دندا ن وسیمان برای بازساز ی استخوان غیر مذکور 











ماشین آالت و دستگاه ها برای ا زصافی گذرا ندن یا تصفیه کردن نوشیدنیها غیر ازآب 









 پایدارکنندهها 









 مواد پكتینی ،پكتینات ها و پكتات ها 









 سایر ترکیبات آلی -گوگردی ،که در جای دیگری مذکور نباشند 









 سایر مواد آلی تانسیواکتیو کاتیونیک حتی بسته بندی شده برای خرده فروشی 









 سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر 











سایرحدیده ها برای کشیدن یا ا کسترودکردن فلزات بجزحدیده کشش مفتول به صورت خام 











ا ستوانه های فلزی (سیلندر) دارای سطوح نقش دارشده به صورت برجسته یا گود تهیه شده برای صنعت چاپ 











بلبرینگ یا رولربیرینگ (هم چنین ،بلبرینگ /رولربیرینگ توا م شده) ،که در جای دیگرمذکور نباشد 











سایر پودریا دانه های ساینده طبیعی یا مصنوعی روی تكیه گاه ا زکاغذ یا مقوا غیر مذکوردر جای دیگر 











سایر فسفوآمینولیپیدها ،با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص 

















 رولربیرینگ کروی 
 معرفهایی که در تشخیص گروه های خون و عوامل خونی مصرف می شود 



سایر فرآورده های روان کننده فاقد روغن نفتی یا معدنی 

 سایر مبل های پزشكی ،جراحی ،دندانپزشكی و تختخواب بیمارستانی و اجزاء قطعات آن ها که در جای دیگری ذکر نشده باشند 
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی
کدتعرفه

شرح تعرفه

سهم

سهم

وزنی()%

ارزشی()%



وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)







 دستگاه تجزیه گاز یا دود 









 سایر تلمبه هاغیر مذکور در جای دیگر 









 سایر دستگاههای مورد استفاده در علوم دندانپزشكی غیر مذکور 



































































سایر شیرها و وسایل همانند برای لوله ،دیگ ،اب گرم یا بخار ،متبع ،بشكه و همانند ....،غیر مذکور در جای دیگر 











سایر اجزاء و قطعات شیر و وسایل همانند به جز ردیفهای  84819010تا 84819040









 کالچ و کوپلینگ محور (ازجمله قفل گاردان) 









 فیلترهای مخصوص ماشین آالت داروسازی ویا آزمایشگاهی وطبی 









 درز بند ،وا شر و سایر درزگیرها از کائوچوی ولكانیزه غیر اسفنجی 

















 پلی ا وره تان ها ،به اشكال ا بتدا ئی 









 سنگ آسیاب ،سنباده یاچرخ تراش ،ا زا لماس طبیعی یاسنتتیک فشرده شده .









 روده های مصنوعی (پوشش سوسیس) از پروتئین سفت شده یا از مواد پالستیكی سلولزی 











سایر مصنوعات از مواد پالستیكی غیر مذکور بجز کپسول داروئی از نوع ژالتین سخت 











مواد تكمیل وحاملین رنگ بعنوا ن تسریع کننده درعمل رنگرزی از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازی غیر از مواد نشاسته ای 









 دارای تولید داخلبیشتر از 2000

 سایر محصوالت شیمیایی 


اجزاء و قطعات ماشین آالت و دستگاه های کارکردن روی کائوچو یا مواد پالستیكی و غیره .

 پودربا ساختارالیه ا ی با فلس آلومینیوم .


سایر مواد دباغی غیرآلی؛ فرآورده دباغی ،حتی دارای مواد طبیعی دباغی ،فرآورده آنزیم دا رجهت پیش دباغی 

 سایر ،همچنین اجزا و قطعات و متفرعات 
پیگمآن ها از نوع موردمصرف درساخت رنگ ها ،دیسپرسه درمحیط غیرآبی به شكل مایع یاخمیر ،موادرنگی و سایر مواد رنگ کننده در بسته
 های خرده فروشی 
 خطوط را ه آهن ا زچدن ،اهن یا ا زفوالد ریل 

 سایر ترکیبات ،ملغمه ها 
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
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کدتعرفه

شرح تعرفه

سهم

سهم

وزنی()%

ارزشی()%



وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)

















سایر سوزنها کاتترها وکانول ها ،همانند ،غیر مذکور در جای دیگر 











سایر پلیمرهای وینیل باشكال ا بتدا یی غیر مذکور در جای دیگر 









 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها ،ا لقاءکننده ها و مبدلهای ا ستاتیک برقی 









 سایر مفتولهای به هم تابیده طناب وکابل ا ز اهن یافوالد ،عایق نشده برای مصرف برق 









 کود  دربسته های کمتر از10کیلوگرم 

















 آگارآگار حتی تغییر یافته 









 شیر برای انتقاالت اولئوهیدرولیكی یا پنوماتیكی 



































قطعات وملحقات ماشین االت چاپ به استثنای کارتریج چاپگر لیزری واجزاو قطعات غیرالكتریكی و غیرالكترونیكی درچاپگر غیر مذکور 











آب هر یک از مرکبات دیگر به تنهایی با مقیاس بریكس بیش از  20

















 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه های فتوکپی و پرینتر 









 بذر خیار 









 اجزاء و قطعات مربوط به ماشین آالت مشمول شماره های  8426،8429و 8430غیر مذکور در جای دیگر 

































 فاصله یاب لیزری 
 الستیک رویی روکش شده ا زا نوا ع مورداستفاده درا تومبیلهای سوا ری 



اجزاءو قطعات نوا قل روی خط را ه آهن که در جای دیگرمذکور نباشند .

 اجزاء و قطعات ماشین ها و دستگاه های مكانیكی با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سیستم شیشه باالبر خودرو 


الكترودهای ا ندودشده ،برای جوشكاری باقوس ا لكتریكی از فلزات معمولی 

 سایر پلی ا سترهای ا شباع شده غیر مذکور 

 اجزاء و قطعات مربوط به ماشین آالت ردیف  8474غیر از الینر ،چكش ،کانكتیو ،منتل 



سایر مجموعه یا جور شده هایی از وا شرها ودرزگیرها ،غیر مذکور در جای دیگر 

 اجزاءو قطعات ماشین های مشمول شماره 8445یاماشین آالت و دستگاه های کمكی آن ها که در جای دیگرمذکور نباشد 


اجزاء و قطعات دستگاه های لحیم کاری ،زردجوشكاری ،جوشكاری و غیره مشمول شماره  8515
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی
کدتعرفه

وزنی()%



وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)

 سایر کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته یا پوشانده با مواد پالستیكی بجزردیف  48115100







 سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیف های  39231000لغایت  39239010









 اجزاء و قطعات تلمبه های مایعات 









 سایر موتورها با جریان متناوب  ،چندفاز با قدرت حداکثر  750وات بعنوان عملگر الكتریكی شیرهای صنعتی 









 سایر سرنگ ها بایابدون سوزن غیر مذکور در جای دیگر 

















 اجزاء و قطعات شیراالت بهداشتی مشمول ردیف  84818010









 سایر کاغذ و مقواهای چند الیه عایق رطوبت غیر مذکور 

























 تابلوهای شاخص مجهزبه نشان دهنده های باکریستال مایع 









 سایر هادی های برقی بجز آن هایی که مجهز به اتصال دهنده ها هستند 

























 انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن 









 گریس 



























سایر اجزاء و قطعات ا بزا ربرای کارکردن دردست ،در جای دیگر مذکور نباشد 











ماشین آالت و دستگاه های قالب گیری یاشكل دا دن کائوچو یا مواد پالستیكی ،غیر مذکور در جای دیگر 









 آالت و دستگاه ها برای سنجش یا کنترل فشار 









 ا نباره های برقی با نیكل  -کادمیوم 











شرح تعرفه

سهم

سهم
ارزشی()%

سایرالكتروموتورها باجریان متناوب چند فاز ،به قدرت بیشتر از  750وات تا  75کیلووا ت بجزالكتروموتور قفس سنجابی 

 قطعه کارگیربرای ماشین های ا بزا ر 


سایر موتورها با جریان متناوب چند فاز به قدرت حداکثر  750وات بجز الكتروموتور قفس سنجابی 



سایر ضدعفونی کننده ها دارای گرید دارویی به صورت محصول آماده 



سایر ویتامین هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غیر مذکور در جای دیگر 



سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تكیه گاهو معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی 

 پودریادانه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی تكیه گاه ا زپارچه نسجی تاروپودباف غیر مذکور در جای دیگر 
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی
سهم

سهم

وزنی()%

ارزشی()%



کدتعرفه

شرح تعرفه



سایرالكتروموتورها و ژنرا تورهای جریان مستقیم به قدرت حداکثر  750وات بجز ردیف  85013110





اجزاء و قطعات برای کمپرسورهای معدنی با هوا دهی باالترا ز  600







چسبها و سایر چسباننده های آماده ،غیر مذکور در جای دیگر .















 سنگ آسیاب و سنگ سنباده برای آسیاب کردن ،سائیدن یاخمیرکردن 









 کوپلیمرهای اتیلن واستات وینیل ،به اشكال ا بتدا ئی 









 اجزاء و قطعات شیرآالت چدنی و فوالدی 











رزین های نفت ،رزینهای کومارون ،رزینهای اندن ،رزین های کومارون -آندن ،وپلی ترین هابه اشكال اولیه غیر مذکور در جای دیگر 











اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهای صنعتی یا آزمایشگاهی غیر برقی 









 الكتروموتور قفس سنجابی اسنكرون به قدرت حداکثر  750وات باجریان متناوب ،چند فاز 









 اجزاء و قطعات تعرفه های 8535و 8536









 فلومتر 









 اجزاء و قطعات بلبرینگ یا رولربیرینگ (غیر ازگلوله ،سوزن وغلتک) .









 شیرا طمینان یافشارشكن .









 کانكتور (نری یامادگی) قابل نصب روی برد مدا رچاپی خاص صنعت الكترونیک 









 مجموعه متشكل از باالست ،بدنه پالستیكی وکانكتور المپ کم مصرف 











تلمبه مایعات مجهز بوسیله ا ندا زه گیری یا طراحی شده برای تجهیز به یک وسیله ا ندا زه گیری ،غیر از ردیف  84131100











پوسته یاتاقان ،توام نشده با بلبرینگ یا رولربیرینگ ،یاتاقان ساده محور 











سایر لوله های قابل انحنا  ،از فلزات معمولی با یا بدون ملحقات از آهن یا از فوالد دارای روکش 











تلمبه های سوخت مواد روان کننده یا ابگونهای سردکننده موتور پیستونی درون سوز بجز پمپ انژکتور 

























 سایر مبدلهای ا ستاتیک غیر مذکور در جای دیگر 

 لوله فایبر گالس ازرزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه 


سایر نری و مادگی برای ا تصال بجز کانكتور قابل نصب روی برد مدار چاپی خاص صنعت الكترونیک 
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وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)









اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی
کدتعرفه

سهم

سهم

وزنی()%

ارزشی()%



شرح تعرفه

وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)

 پاک کنندههای صنعتی 







 گلیسرول 









 سایر تابلو ،پانل ،کنسول ،میز ..برای ولتاژتا  1000ولت بجز موا رد مذکور 

































 سایر شیرهای تقلیل فشار بجز رگوالتور مخصوص سیلندر گاز مایع 









 فیلترهای مخصوص دستگاه تصف?ه آب 









 کلیدهای اتوماتیک قطع مدار برای ولتاژ حداکثر  1000ولت 











































سایر آالت برای سنجش یا کنترل جریان یا سطح مایعات ،بجز موارد مذکور 











چوب از سایر غیر مخروطیان که هریک ازلبه ها یارویه های آن بطور پیوسته کار شده باشد 









 استابیالیزر 









 نمک تغییریافته برای مصارف صنعتی (شامل خالص شده) 



























سایر استرهای اسید سالیسیلیک وامالح آن ها غیر مذکور در ردیف های  29181100لغایت  29182340











سایراسیدهای کربوکسیلیک عامل آلوئید یاستن ولی بدون عامل اکسیژنه دیگر ،انیدریوها....،ومشتقات آن ها غیر مذکور 



















لوله و شیلنگ از کائوچوی ولكانیزه سفت نشده مستحكم شده یا جور شده با سایر مواد با لوازم و ملحقات 

 سایر موتورها با جریان متناوب تک فاز بجز الكتروموتور قفس سنجابی 




سایر لوله ها وشیلنگ های مشمول این شماره غیر از لوله فایبر گالس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه 

پاککنندهها? صنعت? 

 پاشنده مخصوص ظروف اسپری دارای مكانیزم پمپ یا شیر ،توام شده با نازل پاشش 


ظروف بسته بندی برای محصوالت آرایشی و بهداشتی تا حداکثر ظرفیت  250سی سی 

 سایر مواد افزودنی رنگ بر اساس سایر پلیمرهای سنتیتیک یا طبیعی تغییر یافته ازلحاظ شیمیایی ،دیسپرسه یا حل شده درمحیط غیرآبی 

 ستن  -فنل ها و ستن های بادیگر عوامل ا کسیژنه 
سایر اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع شده واسید ریوها ،هالوژنه ها ،پراکسیدها ،پراکسی اسیدهای آن ها مشتقات هالوژنه،
 سولفونه ،نیتره یا نیتروزه آن ها ،غیر مذکور در جای دیگر .

 سایر ترکیبات دارای عامل نیتریل 
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی
کدتعرفه

شرح تعرفه

سهم

سهم

وزنی()%

ارزشی()%



وزن (کیلوگرم)

ارزش (دالر)

















واکس و فرآورده های همانند برای بدنه وسایل نقلیه به استثنای واکسها برای فلزات 











سایر مایعات آماده شده برای ادوات هیدرولیكی انتقال نیرودارای %70وزنی کمتر روغن های نفتی غیر مذکور در جای دیگر 









 منسوج دو طرف پوشش داده شده با  ویژه تابلوهای تبلیغاتی از مواد پالستیک 









 اشیاء سرامیكی نسوزدارای بیش از  %45وزنی آلومین 

























 سایر ،فاقد وسیله ثبت 









 سایر مبادله کننده های یون براساس پلیمرهای مشمول شماره های  3901لغایت 3913به اشكال ابتدائی 

































 مواد دباغی آلی سنتتیک 









 فیلمهای مورد مصرف درتصویربردا ری پزشكی غیر ازردیف  37013020





























 مایع مخصوص شستشوی لنزهای چشمی 
 قرص ماشین ظرفشویی 



سایر انباره های برقی لیتیوم یون بجز سل لیتیومی استوانه ای شكل باالتر از  2امپرساعت ،سل لیتیومی تخت 



ماشین آالت و دستگاه ها و تجهیزات برای تهیه یا ساخت صفحات ،سیلندرها یا سایر اجزای چاپی 



سایر اجزاء و قطعات ماشین آالت برای عمل آوردن مواد غیر مذکور در جای دیگر 

 ترمومترهای غیر پزشكی ،پرشده بامایع برای خوا ندن مستقیم 




سایر پراکسیدهای الكل ها ،ا ترها و ستن ها و مشتقات هالوژنه سولفونه نیتره یا نیتروزه غیر مذکور 

کاغذ و مقوای ،اندوده یا کائولن ،یا با سایر مواد ،غیرآلی که در جای دیگر مذکور نباشد 

 آوات از الیاف سنتتیک یا مصنوعی واشیاء ساخته شده از آن .

 

جمع کل 
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