
HSوزن (تن)ارزش (هزاردالر)عنوان کاال

شیرخشک ا طفال در بسته بندیهای تحت خال و یک کیلوگرم کمتربه 4021020

میزا ن مصوب شورا ی ا قتصاد ?

7105339555

59602132445? گوجه فرنگی زراعی ---7020010

409926794پسته ها با پوست تازه یا خشک ?8025100

میله های آهنی یافوالدی، گرم نوردشده دارای دندانه، برامدگی 72142000

رشکل یافتگیهای حاصل ا  گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده، یاباتغ

2510940650

2493341546خرما زاهدی تازه یا خشک کرده ?8041060

2468322253خرما مضافتی تازه یا خشک کرده ?8041040

2263518704سایر غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 ?39232990

38170010? (LAB) 2173414527الکیل بنزن خطی

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

? مذکور نباشد

1896119324

کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یامصنوعی 57029200

? آماده مصرف.

188134442

تخم گشنیز خرد نشده و سابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر 9092190

? خرده فروشی

1876523404

سایر نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای الک و مهر و خمیرهای خشک 19059090

? کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر

1500016344

سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239090

? 39239010

1377211338

1345523000شمش از آهن و فوالد غیر ممزوج، که در جای دیگر ذکرنشده. ?72061000

پوست خام حیوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پیکله 41022100

? شده، دباغی نشده

1343614498

133844473آلو، خشک کرده ?8132000

شکالت; غیره حاوی کاکائو;به صورت بلوک (block); تخته; میله 18069000

? یاقلم; پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم

123505251

109443353روی غیرممزوج محتوی 95/99تا99/99% وزنی به صورت کارنشده ?79011210

1092143144سیب، تازه ?8081000

محصوالت آهنی اسفنجی، که در جای دیگر ذکر نشده، و %99.94 72039000

? آهن خالص، به شکل توده، حبه و...

1065234028

1056715683بیسکویت هایی که به آن ها مواد شیرین کننده افزوده اند ?19053100

10496171882ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد ?69072200

سایر، به دست آمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی 63053300

? پروپیلن

101567307

مهمترین کاالهای صادراتی به پاکستان

سانا
انا وب 

ه



سایر آب میوه تغلیظ شده به استثنای (کنسانتره موز، انبه، گودا، 20098990

? پشن فروت، لیچی)

926910789

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

? مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد).

83319069

25239020? (pozzolanic coment) 7872290662سیمان پوزوالنی

70207878اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره 20096100 ?20096900

پوست از گوسفند یا بره به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی 41053000

? (Crust) هنوز رنگ یا رنگ آمیزی نشده

6589468

63255752تیزابی دانه دار (انگور خشک کرده) ?8062020

55345031? َربی ---8041025

سایر استیون بوتادین کربوکسیله، واستیون بوتادین که در جای دیگر 40021900

? مذکور نباشد بجز التکس

54772855

سایرکیسه ، کیسه کوچک ا زپلی اتیلن بجزکیسه خون، کیسه ا 39232190

? سپتیک 5 الیه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسیژن

53624155

523812420انگور تازه ?8061000

محصوالت متشکل ا ز اجزاء طبیعی تشکیل دهنده شیر، غیر مذکور 4049000

? یا مشمول در جای دیگر

522013809

29024100? (o-xylene) 52147040ا ورتوا کسیلن

5146812سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان ?57011090

47373054ش?ر خشک صنعت? ?4022130

46873723ریسمان برای بستن یا عدل بندی ازپلی اتیلن یاپلی پروپیلن. ?56074100

468610883? 2فورآلدئید (فورفورآل)29321200

46762211سرب تصفیه شده بصورت کارنشده ?78011000

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

? جاجیم

46171448

38918279بوتان -1-ئول (الکل بوتیلیک نرمال) ?29051300

محصوالت آهنی حاصل ا زا حیاء مستقیم کلوخه های معدنی آهن؛ 72031000

? به شکل توده، گلوله وحبه واشکال همانند

379110990

مربا، ژله، مارماالد، پوره و خمیر میوه یا با افزودن قند غیر مذکور در 20079990

? جای دیگر غیر هموژنیزه

36935312

35351106خرما پیاروم تازه یا خشک کرده ?8041030

35073334وافل ها و ویفرها ?19053200

33391313آلومینیوم بصورت کارنشده، غیرممزوج. ?76011000

محصوالت نیمه تمام ازآهن یا فوالد غیرممزوج با سطح مقطع مربع 72071190

یا مستطیل که اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با

32734895

31966529بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن اشباع نشده ?29012300
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31753233ـ ـ ـ خامه شیر ?4015010

سایرفرآورده هایتانسیو اکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی 34022090

? غیر مذکور

31696765

فروسیلیسیوم دارای بیش از 55درصدولی مساوی یاکمتر از 80درصد 72022110

? وزنی سیلیسیوم

30873580

دوغ، شیر و خامه بسته بندی شده کفیر و سایر شیرها و خامه ها ی 4039090

تخمیرشده... به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان

302611317

اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، برای سواری، سواری کار، وا نت و 87082910

? ترا کتور کشاورزی

2919771

شیر و خامه با مواد چرب بیش از1%و حدا کثر6،% تغلیظ نشده یا 4012000

? شیرین نشده

28087758

27822141مخمرهای فعال (زنده) ?21021000

16041400 Sardaو بونیت (گونه (Listaos) ـ ـ ماهی تن، لیستائو

)/فرآوردهها و کنسروهای ماهی؛ خاویار و بدل خاویار تهیه شده از

2717673

روی به صورت کارنشده غیر ممزوج که از لحاظ وزن 99/99% یا 79011100

? بیشتر روی داشته باشد

2704899

سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور در دیگر ردیفهای 7013 برای محل 70139990

? کار، توالت، تزئینات داخلی غیر مذکور در جای دیگر

26956451

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

? پروپان)

26816472

میله های گرم نورد شده ازآهن یافوالد غیر ممزوج به صورت کالف با 72139110

? قطرکمتر از9میلیمتر (مفتول فوالدی 5/5میلمتر پرکربن)

26483638

24651070آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر ?17041000

ر یافته شیمیائی غیر 15180000 چربی ها و روغن های حیوا نی یانباتی... تغ

? مذکور یا در جای دیگر

23782240

21943113الکیل بنزن سولفونه ?34021130

207829406ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد ?69072300

41051000-wet) پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی رنگ نشده مرطوب

? blue) از گوسفند یا بره

20431830

سایر (شیرخشک صنعتی) به شکل پودر، به شکل دانه ریز 4021090

(granules) یا به هر شکل جامد دیگر که میزان مواد چرب ان

1944959

صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیر مذکور از پلیمرهای اتیلن غیر 39201090

? اسفنجی مستحکم نشده

19201632

1884104374سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر ?25231000

کفش، که در جای دیگرگفته نشده، قوزک پارا نمیپوشاند، از کائوچو 64029900

? یا پالستیک.

18451022

17642188ـ ـ ـ سایر ?20089990

چدن خام غیرممزوج دارای 0.5% وزنی یاکمتر فسفر، به شکل لخته، 72011000

? بلوک یا سایر اشکال ابتدایی

16646287

1659164مغز پسته تازه یا خشک ?8025210

لوبیا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سرکه یا 20055100

? جوهر سرکه یا در قند یخ

16192116

ژا کت و ژا کت ورزشی، مردانه یا پسرا نه، کشباف، ا زسایر مواد 61033900

? نسجی

1613161
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15092200ا یزومرهای ا کسیلن مخلوط شده ?29024400

سایر ظروف شیشه ای به غیر ازاوپال وبه غیر ازدارای ضریب انبساط 70134990

خطی نه بیش از 0.000005 هرکلوین و در یک محدوده حرارتی بین

15093563

سایر محصوالت ازآهن یافوالد غیر ممزوج تخت فقط سرد نورد شده 72112390

دارای کمتر از 25%درصدوزنی کربن باضخامت بیش از5/0میلیمتر و

14522021

14424012ماست ?4031090

پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی 34029010

? با بسته بندی 5 کیلوگرم

14155647

سایر تورهای بدون سر وانتهای تاروپودباف ازفوالد زنگ نزن (غیر 73141400

? ازبرای ماشین آالت)

1398991

12161038پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر ?39012020

12151159سایر فرآورده های غذایی که در جای دیگر مذکور یا مشمول نباشد ?21069090

سایر موادآلی تانسیو اکتیف انیونیک حتی بسته بندی شده برای 34021190

? خرده فروشی

12151875

40022000? (BR) 1211705کائوچوی بوتادین

نخ تکستوره ازپلی پروپیلن آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ 54023400

? دوخت همچینین تک رشته از پلی پروپیلن کمتر از 67 دسی تکس

1193579

1178729لوا زم سر میز و لوا زم آشپزخانه پالستیکی بجز ظروف مالمین ?39241090

میله های گرم از ا هن یافوالد غیر ممزوج بامقطع عرض دا یره به 72139190

? قطرکمتر از14میلیمتربصورت طومارغیر مذکور در جای دیگر

11471757

11282301آبکاری نشده یا اندود شده، حتی صیقل شده ?72171000

11061392رب گوجه فرنگی ?20029010

1106112سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر ?74111090

10841049شیروخامه شیرتغلیظ شده شیرین نشده) باستثنای شکل جامد آن) ?4029110

10601778شامپوها ?33051000

مواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیائی وفرآورده 38159090

? های کاتالیتیک غیر مذکور و غیر مشمول در شماره دیگر

10181246

لوا زم خانه داری و پاکیزگی که در جای دیگر مذکور نیست، ا ز مواد 39249000

? پالستیکی

994702

محصوالت تخت نوردشده ا زفوالد ممزوج، فقط گرم نوردشده، با 72269100

? پهنای کمتر از600mm غیر مذکور در جای دیگر

9871382

طناب و کابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغالف شده 56074990

? با کائوچو یامواد پالستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد.

976781

972258عسل طبیعی ?4090000

9533099متانول ?29051100

950844سایر پنیر ها که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد ?4069000

تورباف ها و سایر پارچه های توری به صورت توپ، نوار یا فرم 58041000

? مشخص

941378
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932283سایر پتوها و زیرا ندا زهای سفری، غیر مذکور در جای دیگر ?63019000

88310722ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد ?69072100

879955سایررزینهای مالمینیک به غیر از پودرقالب گیری ?39092090

پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر 4061000

? حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک

874997

8701935انار تازه ?8109010

866617لوله وشیلنگ های سخت ا زسایر موادپالستیکی ?39172900

8461070سیر خشک شده ?7129010

785665پلی متاکریالت متیل، به اشکال ا بتدا ئی ?39061000

775384ـ ـ ـ سایر ?33049990

75974رنگ ها و پوششهای صنعتی بر اساس پلیمرهای اکریلیک یا وینیل ?32091050

7331316اتیلن گلیکول (ا تان دی ئول) ?29053100

سایر فراورده ها بر اساس غالت پیش پخته یا آماده شده به نحوی 19049000

دیگر که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده

731440

724317تایربادی نو از کائوچو برای موتورسیکلت ?40114000

کفش با تخت کائوچو یا پالستیک ورویه ا ز چرم طبیعی، که قوزک 64039900

? پا را نمیپوشاند.

704125

7001172کیوی، تازه ?8105000

سایر مصنوعات از مواد پالستیکی غیر مذکور بجز کپسول داروئی از 39269099

? نوع ژالتین سخت

666502

سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکالنیها، سیکلنیها یا 29029000

سیکلوترپنیک ها، بنزن، تولوئن، اکسلین ها، استیرن، اتیل بنزن،

656949

سایر ورق های شیشه ا ی مسلح نشده باسیم که خمیرآن در توده 70031290

? رنگ شده یاکدرشده غیر مذکور در جای دیگر

6544390

ماشین آالت نانوایی یانان شیرینی پزی، بیسکویت سازی وماشین 84381000

? آالت تولید ماکارونی، اسپاگتی یا محصوالت همانند

651151

سایر ظروف شیشه ای از نوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیر از 70134119

لیوآن های نوشیدنی) یا مقاصد آشپزخانه ای غیر مذکور در جای

6441494

642966سایر احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، منجمد غیر از زبان وجگر ?2062900

دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر 34022010

فرآورده های همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای

6411820

کامپاندپلی اتیلن غیرپودری با وزن مخصوص 94% یا بیشتر ویژه 39012059

? روکش سیم و کابل

622564

سایر مفتولها ا زا هن یافوالد غیرممزوج آبکاری شده یا اندود شده با 72172090

? روی

605719

پروفیل بامقطعL ا زآهن یافوالدغیر ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم 72162100

? کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمتر از80میلیمتر.

602945

598762التکس استیون بوتادین کربو کسیله والتکس استیون بوتادین ?40021100

سانا
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چربی ها و روغن های حیوانی و اجزاء آن ها جزئا یا کال هیدروژنه 15161000

شده، اینتراستر یفیه یا ری استریفیه االئیدینیزه تصفیه شده یا

594196

586817کفپوش نسجی ازنمد ?57049010

کفش، که در جای دیگرگفته نشده، قوزک پارا میپوشاندا زکائوچو یا 64029100

? پالستیک.

585371

سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوی 19021900

? دیگر به غیر از انواع حاوی تخم مرغ

5671590

565131سایر فرآورده ها یا کنسروهای ماهی ها ?16042000

سایرکائوچوهای طبیعی، به اشکال ا بتدا ئی یابصورت صفحه، ورق 40012900

? یا نوارکه در جای دیگرمذکور نباشد

560302

سایر سبزیجات و مخلوط های سبزیجات به غیر از جوانه بامبو بجز 20059900

? در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده

550752

فرآورده های غالت که با عمل پف کردن یا تفت دادن به دست آمده 19041000

? باشند

543330

کولرهای آبی خانگی با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت مکعب در 84796010

? (M.F.C) دقیقه

517310

آب (همچنین آبهای معدنی و گازدا ر شده)، که به آن قند، شیرین 22021000

? کننده..، افزوده شده باشد

5141198

فرآورده های هموژنیزه بجز پوره و پوره کنسانتره میوه های 20071090

? گرمسیری

503733

32061910? (Master Batch) 50279گرانول مستربچ

496396ریسمان برای بستن یاعدل بندی ا زسیزا ل، یا از گونه آگاو. ?56072100

سبزیجات، میوه، میوه های سخت پوست، پوست میوه، و سایر 20060000

اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا

495488

492630سایر کف پوش ها از سایر مواد نسجی بجز زیلو ?57029990

48418004سایر سیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی ?25232900

482248استات وینیل ?29153200

479199آلیاژهای آلومینیوم، کارنشده. ?76012000

نخود فرنگی (Pisum sativum) بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ 20054000

? نزده

479612

473509صابون حمام و دستشویی ?34011110

پروفیل بامقطعU ا زآهن یافوالدغیر ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم 72163100

? کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر.

449798

448344مخمرهای غیرفعال (مرده)، سایر موجودا ت تک سلولی، مرده ?21022000

زیرپوش چسبان و همانند، لباس حوله ا ی حمام، ربدوشامبر و 62079900

? همانند، مردانه یا پسرا نه، از مواد نسجی غیر از پنبه

44744

441280سایر مصنوعات دیگر ا زآهن یا فوالد غیر مذکور در جای دیگر ?73269090

اسیدهای چرب صنعتی مونوکربوکسیلیک، روغن های اسیدی حاصل 38231900

? ازتصفیه غیر مذکور و مشمول در جای دیگر

4381413

بخاری، منقل و سایر وسایل غیر برقی همانند (به استثناءاجاق 73218100

طبخ...) باسوخت گازی یاهم باگازوهم با سایر سوختها، ازچدن، اهن

42994

سانا
انا وب 

ه



4268531سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی ?25232100

419531سیر ?7032000

سایرکفش های ورزشی با تخت بیرونی کائوچو یا پالستیک ورویه از 64041190

? مواد نسجی غیر مذکور در جای دیگر

384102

376301سایر فراوردهای غذایی تلغیظ شده مواد پروتئینی بهبود دهنده ?21069060

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

? purpose General

373275

کامپاند پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر به 39012051

? صورت پودر

371338

 سگ ماهی، سایر کوسهها، پرتوماهیها و چهارگوش ماهیها --3048800

? (راجیدا)

365365

359396فروسیلیکومنگنز. ?72023000

355388تولوئن ?29023000

352487? اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول) 2 ،290941002

سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک ونوار از مواد پالستیکی غیر 39219099

? مذکور

349334

344960سولفور سدیم ?28301000

سفالینه ها شیشه ای از نوع مورداستفاده برای سرمیز، آشپزخانه، 70131000

توالت، محل کار، تزئینات داخلی یامقاصد مشابه غیر ازردیفهای 7010

340732

339262پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع ?4062000

338292پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از %94 ?39011010

اشیاء ساخته شده ازآسفالت یا موادهمانند به صورت رول مورد 68071010

مصرف در پوشش سقف؛ نما، کف، دیوار، سقف، پی (ساختمان،

3351199

323375? سایر ---22029990

دستگاه های برقی گرم کردن فضای ا ماکن و گرم کردن زمین، که در 85162900

? جای دیگر مذکور نباشد

32189

ظروف چدنی، اهنی یا فوالدی برای گازهای فشرده یامایع شده غیر 73110090

? مذکور

321257

317185ظروف مالمین ?39241010

سایر نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازی و داروسازی 12119099

? غیر مذکور در جای دیگر

308435

لباس به صورت دست زنانه یا دخترانه بجز البسه محلی از سایر مواد 62041990

? نسجی

29729

296350سایر کف پوشها از پلیمرهای کلروروینیل بجز چمن مصنوعی ?39181090

سایر میوه های خشک کرده که در جای دیگری مذکور یا مشمول 8134000

? نباشند

284353

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

? نوع پودری

279278

ظروف شیشه ای اوپال به غیر ازنوع دارای ضریب انبساط خطی نه 70134910

بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر

273160

سانا
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27343سایر پسته های غیر مذکور در جای دیگر تازه یا خشک کرده ?8025290

271225دواتیل هگزا نوئیک اسید ?29159092

لوله ها و شیلنگ های قابل ا نعطاف که دارای یک حدا قل تحمل 39173100

? فشار تاحد ترکیدگیmpa/27/6 باشند

266190

252307سایر به غیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور ?73083090

247170سوسپانسیون پلی (کلروروینیل) مخلوط نشده با سایر مواد ?39041010

سایر لیوآن های نوشیدن پایه دار (گیالس) به غیر ازسفالینه شیشه 70132800

? ای وبه غیر از کریستال سرب دار

235138

اشیاءاز نخ، نوا ر،یااشکال همانند، ریسمان، طناب یاکابل، که در جای 56090000

? دیگرگفته نشده.

232185

232135محصول آماده شیمیایی خانگی ?38089121

سایر ماهی های تن، یخ زده که در جای دیگری مذکور یا مشمول 3034900

? نباشد باسثنای جگر، تخم و منی ماهی

225502

سایر لوا زم برای ساختمان که در جای دیگرمذکور نباشد، ا ز مواد 39259000

? پالستیکی

225227

222156بستنی و سایر شربتهای یخ زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو. ?21050000

39202020? Bi oriented poly prolyleneچاپ نشده BOPP 221144پلیمرهای پروپیلن

21733سایر آب گرم کن های زودجوش گازی بجز پکیج دو منظوره ?84191190

212117تریلرها و نیمه تریلرهای تانکردا ر، برای حمل و نقل کاال ?87163100

212180فروسیلیکومنیزیم ?72029940

ماشین های ا ره کردن برای کارکردن روی سنگ، سرا میک، بتون، 84641000

? پنبه نسوز، سیمان یا مواد معدنی همانند یا شیشه به حالت سرد

21184

روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از 5040000

روده، بادکنک و شکمبه کماهی)، به حالت تازه، سرد کرده، یخ زده،

197107

شکالت، غیره حاوی کاکائو، به صورت بلوک (block)، تخته، میله 18063100

? یاقلم، پرشده به وزن کمتر از 2 کیلوگرم

19555

195153? گز ---17049020

186149ریسمان،طناب و کابل که در جای دیگر گفته نشده ?56079090 سانا
انا وب 

ه




