
HSوزن (تن)ارزش (هزاردالر)عنوان کاال

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر 39011030
از %94 ?

17219121271837

982784102084کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده ?74031100

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) %94 39012020
یا بیشتر ?

832943780614

شمش از آهن و فوالد غیر ممزوج، که در جای دیگر 72061000
ذکرنشده. ?

7656071272387

453444743359اتیلن گلیکول (ا تان دی ئول) ?29053100

محصوالت نیمه تمام ازآهن یا فوالد غیرممزوج با 72071190
سطح مقطع مربع یا مستطیل که اندازه پهنای آن 

446966753997

پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 39012030
%94 یا بیشتر ?

433250432397

شمش ا ز آهن و فوالدغیرممزوج؛ که در جای دیگر 72071290
ذکرنشده. ?

392187642093

پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) %94 39012040
یا بیشتر ?

385150360965

29024300? (xylene-p) 321711388929پارا ا کسیلن

سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره های آن به 26011200
غیر از پیریت های آهن تفته شده ?

1957621720431

19488133697پسته ها با پوست تازه یا خشک ?8025100

محصوالت نیمه تمام ا زآهن یا فوالد غیرممزوج دارای 72071900
کمتر از 25% کربن، که در جای دیگر ذکرنشده. ?

167942284212

25030090 ،(Sublimed sulphor) گل گوگرد (گوگرد تصعید شده
گوگرد رسوب کرده (گوگرد پرسیپیته وگوگرد 

135556725862

روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99% وزنی به 79011210
صورت کارنشده ?

10938134420

فهرست کاالهای صادراتی ایران به چین



106467173485سایر ?72241090

محصوالت آهنی حاصل ا زا حیاء مستقیم کلوخه های 72031000
معدنی آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشکال 

85843480398

8217634437آلومینیوم بصورت کارنشده، غیرممزوج. ?76011000

چدن خام غیرممزوج دارای 0.5% وزنی یاکمتر فسفر، 72011000
به شکل لخته، بلوک یا سایر اشکال ابتدایی ?

81971310745

72295499174ـ ـ ـ کنسانتره آهن ?26011150

5689067230بوتا1، 3دیکان و ایزوپرن (Isoprene) اشباع نشده ?29012400

پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 39011010
? 94%

5605844772

5307757629بنزن ?29022000

سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکالنیها، 29029000
سیکلنیها یا سیکلوترپنیک ها، بنزن، تولوئن، اکسلین 

5147493958

5124472187? اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول) 2 ،290941002

47674680447ـ ـ ـ مرمریت ?25151190

ا تیل -2-(هیدروکسی متیل) پروپان -1 و 3 دی ئول 29054100
(تری متیلول پروپان) ?

4307278718

4183877زعفران در بسته بندی بیش از30گرم ?9102090

گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب 28020000
(Precipated)، گوگرد کلوئیدال ?

37887200275

37420101285ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی ?26080040

3390114222سایر انواع میگو ?3061700

2881775289? 2فورآلدئید (فورفورآل)29321200



سایر اترهای غیرحلقوی ومشتقات هالوژنه، سولفونه، 29091900
نیتره یا نیتروزه آن ها غیر از اتر دی اتیلیک (دی 

2854438074

260518675? انجیر خشک ---8042010

23510278110سلستیت ?25309030

سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از 26011110
%40 به هم فشرده نشده ?

21286274482

سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 3038900
030382، 030383، 030384 یخ زده به غیر از جگر و 

2030616687

1948247385ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفیدی ?26070030

18307212998پیریت آهن تفته (خاکستر پیریت) ?26012000

آهن و فوالد غیرممزوج، به اشکال ا بتدا ئی (غیر 72069000
ازشمش)، که در جای دیگرذکرنشده. ?

1793831997

گاز اتیلن در 48 سیلندر (سیلندر از محل برگشتی 29012100
خروج موقت منطقه ویژه اقتصادی شهید 

1731719418

1565852103آمونیاک بدون آب ?28141000

1430184600گوگرد خام یا تصفیه نشده ?25030010

40022000? (BR) 126867560کائوچوی بوتادین

12153107823ـ ـ ـ سنگ کروم ?26100010

1026933105اوره حتی به صورت محلول در آب ?31021000

سایر آخال چدن یا فوالد از جمله جوش و کف غیر 26190090
مذکور ?

9688193169

91957440ـ ـ ـ کنسانتره مس ?26030090

868711766فروکروم دارای بیشتر ا ز 60% وزنی کروم ?72024190



سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 40 تا 26011130
60 درصد به هم فشرده نشده ?

8028143596

38170010? (LAB) 75744369الکیل بنزن خطی

پلی استیرن غیر قابل انبساط معمولی 39031910
? (GPPS)styrene poly purpose General

73235462

کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی 57029200
سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف. ?

71511451

کامپاند پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 39011061
%94 به صورت پودر ?

67826005

567213670بوتان -1-ئول (الکل بوتیلیک نرمال) ?29051300

پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 39011040
کمتر از %94 ?

50273465

موی نرم (کرک) حیوا ن بجز بزکشمیری حالجی نشده 51021900
و شانه نزده ?

4787619

مفتول ا زمس تصفیه شده، که بزرگترین بعدسطح 74081100
مقطع عرضی آن بیش از6میلیمترباشد. ?

4769489

آلیاژهای مس بر اساس مس -روی (برنج) به صورت 74032100
کارنشده ?

4760886

سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 26011140
درصد به باال به هم فشرده نشده ?

451259973

ا لکیل بنزنها مخلوط شده وا لکیل نفتالن های مخلوط 38170090
شده بجز ا لکیل بنزن خطی وتعرفه های مشمول 

44854297

39523593? َربی ---8041025

زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر 9102010
از 10گرم ?

30125

2325203745گچ ?25202000

39093100 MDI .خام MDI) (متیلن فنیل ایزوسیانات) ـ ـ پلی
پلیمریک) ?

2252800

1951173مغز پسته تازه یا خشک ?8025210



1897955ـ ـ منجمد ?3074300

موم های مصنوعی و موم های آماده، غیر ازپلی 34049000
(اکسی اتیلن) (پلی اتیلن گلیکول) ?

18423658

انواع زعفران در بسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده 9102030
فروشی ?

17962

171011796کربنات دی سدیم ?28362000

اسیدهای چرب صنعتی مونوکربوکسیلیک، روغن های 38231900
اسیدی حاصل ازتصفیه غیر مذکور و مشمول در جای 

16274784

162216962ـ ـ ـ مرمر ?25151110

سایر سرب های تصفیه نشده، به صورت کارنشده، 78019990
غیر مذکور در جای دیگر ?

1596701

13891989اسید استیک ?29152100

مارماهی (Anguilla spp) یخ زده به استثنای جگر و 3032600
تخم ماهی ?

12081728

110415788ـ ـ ـ تراورتن ?25151120

سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم 57011090
(کرک) حیوان ?

110349

هیدرو کسیدسدیم بصورت محلول در آب (محلول 28151200
قلیائی سود سوزآور) ?

109318509

10472785آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت ?25085000

سایر ورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که 70031290
خمیرآن در توده رنگ شده یاکدرشده غیر مذکور در 

10337248

فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر به 25161200
صورت بلوک یا به شکل لوح مربع یا مربع مستطیل ?

102129193

95955000آخال مناسب برای بازیافت آهن یامنگنز ?26190020

95840ید ?28012000



پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده 41051000
مرطوب (wet-blue) از گوسفند یا بره ?

921752

فرش و سایرکف پوش های نسجی، ا زسایر مواد 57019000
نسجی، گره باف. ?

9184

سایر سولفاتها غیر از منیزیم، آلومینیوم، نیکل، 28332990
مس، باریم، کادمیوم، کبالت، تیتانیوم، آهن، جیوه، 

9169856

سنگ های اکوسین و سایر سنگ های آهکی برای 25152000
? (Alabaster) تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام

91014906

پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه 39031920
? (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH

891742

مس تصفیه شده، که در جای دیگرگفته نشده، 74031900
بصورت کارنشده. ?

88496

797176658سنگ گچ؛ انیدریت ?25201000

796809ـ ـ تری اتانول آمین ?29221500

7631518کربنات ا سترونسیوم ?28369200

سایر آلکالوئیدهای تریاک ومشتقات وامالح ا ین 29391990
محصوال ت غیر مذکور در جای دیگر ?

7441

734649دی اتانول آمین ?29221220

7261000ترفتاالت دی متیل ?29173700

703263سایر ایزو سیانات ها ?29291090

693656منو اتانول آمین ?29221110

کامپاند پلی اتیلن ویژه روکش سیم وکابل با چگالی 39011069
کمتر از 94%بجز نوع پودری ?

688218

سایر پلی اترهابه اشکال ا بتدا یی غیر مذکوردر جای 39072090
دیگر ?

659792

600497دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک، از پلی استرها. ?55012000



57916306سنگ خارا، کارنشده یا ناهموا ری گرفته شده ?25161100

گل و غنچه گل، برای دسته گل یا برای زینت، خشک 6039000
کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به 

547118

461421تیزابی بی دانه (انگور خشک کرده) ?8062030

447391آلیاژهای آلومینیوم، کارنشده. ?76012000

چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ 41139000
همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوانات ?

44523

منشور، ائینه و سایر عناصراپتیکی، ا زهرماده، سوا 90019000
رنشده غیر از آن هایی که شیشه ا ی بوده و به 

3850

اجزاء و قطعات و متفرعات برای آالت و وسایل 90319000
وماشینهای مشمول ردیف 9031 ?

3680

35749شمش کوچک ازمس تصفیه شده. ?74031300

ـ سنگ آنتیمون و کنسانترههای آن/سایر سنگ 26171000
فلزات و کنسانتره آنها. ?

348214

سایر هیدروژن کربنات سدیم (بی کربنات سدیم) بجز 28363090
بی کربنات - غیر تزریقی گرید دارویی ?

3031177

دستگاه های الکتروترمیک درست کردن قهوه یا 85167100
چای ?

30030

کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای 28030000
دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده 

277293

سایر موادرنگی قلیایی وفرآورده ها بر اساس ا ین 32041390
مواد بجز رنگ های نساجی کاتیونیک ?

27754

267237خرما مضافتی تازه یا خشک کرده ?8041040

پلی اتیلن گالیکول 300غیرتزریقی 400و600 39072010
و1000و1500و2000و3000و3350 باگرید دارویی ?

242264

مواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش 38159090
شیمیائی وفرآورده های کاتالیتیک غیر مذکور و غیر 

2392

23720اکسیدها و هیدراکسیدهای مولیبدن ?28257000



سایر نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی 12119099
و داروسازی غیر مذکور در جای دیگر ?

22594

2210ـ ـ ـ سایر ?85258090

22060پودرا زفوالد ممزوج. ?72052100

سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا 39012090
بیشتر غیر مذکور ?

213366

200223گالب استحصالی از گل محمدی ?33019011

1931934ـ ـ ـ کنستانتره کروم ?26100090

شیرینی) همچنین شکالت سفید( بدون کاکائو که در 17049090
جای دیگری مذکور نباشد ?

185186

17515گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان ?57011010

سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی آماده 57050090
مصرف بجز جاجیم ?

14316

14111آنغوزه (تلخ و شیرین) ?13019020

68022100? (Alabaster) 124223سنگ مرمر، تراورتن، رخام

ـ مات نیکل/مات نیکل (Nickel matte)، سینترهای 75011000
اکسید نیکل و سایر محصوالت واسطهای متالورژی 

12249

سایر ماهی های پهن (fish flat)، یخ زده (به استثنای 3033900
فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و منی ماهی ?

122171

سایر پلی ا ستیرن غیر قابل انبساط باشکال ا بتدا یی 39031990
غیر مذکور در جای دیگر ?

115246

اورتو متا پارافنیلن دی آمین، دی آمینو تولوئنها و 29215100
مشتقات آن ها؛ امالح این محصوالت ?

107598

بیسکویت هایی که به آن ها مواد شیرین کننده 19053100
افزوده اند ?

102155

952اسانس روغنی از گل محمدی ?33012910



95492فریتهای شیشه ای ?32074010

سایر خرماهای غیر مذکور در جای دیگر تازه یا خشک 8041090
کرده ?

9385

فرها، خوراک پزها، منقل ها، حلقه های جوش آورنده 85166000
آب، کباب پزها وتفت دهنده های الکتروترمیک ?

884

شیشه فلوت، ساییده و صیقل شده مسلح نشده با 70051030
ضخامتهای بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر ?

78563

سایر لوله ها برای جدا ره سازی یالوله گذا ری (غیر 73042900
ازلوله حفاری) برای ا ستخرا ج نفت یاگاز ?

7732

7568آفتابی بی دانه (انگور خشک کرده) ?8062050

7376پلی کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئی ?39074000

قرقره، دوک، ماسوره و تکیه گاه های مشابه ا ز مواد 39234000
پالستیکی ?

7257


