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معاونت بررسی های اقتصادی

تجارت ایران و پاکستان در چهار ماه نخست 6931

طبق آمارهای گمرک ،طی چهارماه نخست  ،6931حجم مبادالت تجاری ایران و پاکستان حدود  166میلیون دالر رقم خورده که
از این میزان حدود  092میلیون دالر به صادرات ایران به پاکستان و  686میلیون دالر آن به واردات ایران از این کشور اختصاص
داشتهاست .حجم مبادالت تجاری ایران و پاکستان در  1ماه نخست  6931نسبت به مدت مشابه سال  6931با افت همراه بوده
است .طی این مدت ،صادرات ایران به پاکستان با افت وزنی  6.8درصدی و افت ارزشی  62.1درصدی همراه بوده اما واردات ایران
از این کشور رشد وزنی  62.6درصدی و رشد ارزشی  69درصدی را تجربه کرده است .تراز تجاری ایران و پاکستان نیز در چهار
ماهه نخست سال  6931مثبت به نفع ایران و معادل  18.1میلیون دالر بوده که نسبت به چهار ماه نخست سال  ،6931افت حدود
 12درصدی داشتهاست (جدول .)6
بیشترین ارزش واردات ایران از پاکستان در  1ماه نخست سال  6931به ترتیب مربوط به «برنج نیمهسفیدشده یا برنج کامل سفید
شده حتی صیقلی یا براق شده»« ،دانه کنجد حتی خرد شده» و «گاو گوشتی مولد نژاد خالص» بوده و بیشترین ارزش صادرات
ایران به این کشور نیز به «قیر نفت»« ،سایر روغنهای سبک و فرآوردهها بجز بنزین» و « کاشی و چهارگوش ( ،)Tileمكعب
بزرگ و کوچک و همانند» اختصاص داشتهاست (جداول  0و .)9
مهم ترین عامل در افت ارزشی  62.1درصدی صادرات ایران به پاکستان در  1ماه نخست سال  6931مربوط به «سایر گازهای
نفتی و هیدروکربورهای گازی شكل مایع شده غیرمذکور درظروف یکهزار سانتی مترمكعب و بیشتر» با سهم منفی  1.6واحد
درصدی بوده و بیشترین سهم از رشد ارزشی واردات ایران از پاکستان طی این مدت را «برنج نیمه سفیدشده یا برنج کامل سفید
شده حتی صیقلی یا براق شده» با سهم  66.1واحد درصدی داشتهاست (جداول  1و .)1

جدول  -1تجارت ایران با پاکستان در  4ماه نخست 1931
چهار ماهه نخست سال 1931

صادرات
واردات
تراز تجاری (میلیون دالر)
منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

چهار ماهه نخست سال 1931

رشد وزنی

رشد ارزشی

وزن (هزار تن)

ارزش (میلیون دالر)

وزن (هزار تن)

ارزش (میلیون دالر)

(درصد)

(درصد)
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جدول  -2فهرست  1قلم عمده صادراتی ایران به پاکستان در  4ماه نخست سال 1931
 4ماه نخست سال 1931
شرح تعرفه

ردیف

تعرفه







ساير روغنهاي سبک و فرآوردهها بجز بنزين





كاشي و چهارگوش) ، (Tileمكعب بزرگ و كوچک و همانند ،حتي
به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل ،كه بزرگترين سطح آنها در

قيرنفت

 4ماه نخست سال 1931

وزن

ارزش

وزن

ارزش

(هزار تن)

(میلیون دالر)

(هزار تن)

(میلیون دالر)





















مربعي با ضلع كمتر از  7سانتيمتر جاي گيرد.





سايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز ،انبه ،گودا ،پشن
فروت ،ليچي)













پروپان مايع شده در ظروف يکهزار سانتيمتر مكعب و بيشتر









منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

جدول  -9فهرست  1قلم عمده وارداتی ایران از پاکستان در  4ماه نخست سال 1931
 4ماه نخست سال 1931
ردیف

تعرفه

















شرح تعرفه
برنج نيمهسفيدشده ) (Semi milled Riceيا برنج كامل سفيد
شده ) (Wholly milled Riceحتي صيقلي يا براق شده
دانه كنجد حتي خرد شده
گاو گوشتي مولد نژاد خالص
گالبي هندي ،انبه و منگوتين ،تازه يا خشک كرده

 4ماه نخست سال 1931

وزن

ارزش

وزن

ارزش

(هزار تن)

(میلیون دالر)

(هزار تن)

(میلیون دالر)

























قوطي و جعبه چند اليه به هم فشرده از اليه هاي متفاوت كه اليه
هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن
به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي

منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا











اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  11 -4کاالی تاثیر گذار بر کاهش ارزشی صادرات ایران به پاکستان طی  4ماه نخست 1931
 4ماه نخست سال 1931

 4ماه نخست سال 1931

سهم از کاهش

سهم از کاهش

وزن

ارزش

وزن

ارزش

ارزشی

وزنی

(هزارتن)

(میلیون دالر)

(هزارتن)

(میلیون دالر)

(واحددرصد)

(واحددرصد)

































تعرفه

شرح تعرفه



ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي
شكل مايع شده غيرمذكور درظروف يکهزار
سانتي مترمكعب و بيشتر





پروپان مايع شده درظروف يکهزار سانتي
متر مكعب و بيشتر







بوتان مايع شده در ظروف يکهزار سانتيمتر
مكعب و بيشتر









قيرنفت











پسته با پوست تازه يا خشک












طناب وكابل از پلي اتيلن يا از پلي پروپيلن حتي
آغشته ياغالف شده با كائوچو يامواد پالستيكي
كه در جاي ديگر گفته نشده باشد.
مغز پسته تازه يا خشک

شكالت .غيره .حاوي كاكائو.به صورت غير
 ازبلوک .تخته .ميله ياقلم .غيرمذكوردرجاي
ديگر
پوست خام حيوانات از جنس گوسفند و بره،

بدون پشم ،پيكله شده ،دباغي نشده
تخم گشنيز خرد نشده و سابيده نشده در بسته

بندي آماده براي غير خرده فروشي
منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا
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جدول  11 -4کاالی تاثیر گذار بر رشد ارزشی واردات ایران از پاکستان طی  4ماه نخست 1931
 4ماه نخست سال 1931
تعرفه













 4ماه نخست سال 1931

سهم از رشد

سهم از رشد

وزن

ارزش

وزن

ارزش

ارزشی

وزنی

(هزارتن)

(میلیون دالر)

(هزارتن)

(میلیون دالر)

(واحد درصد)

(واحددرصد)

برنج نيمه سفيدشده يا برنج كامل سفيد شده
حتي صيقلي يا براق شده
دانه كنجد حتي خرد شده
گالبي هندي ،انبه و منگوتين  ،تازه يا خشک
كرده
قوطي و جعبه چند اليه به هم فشرده از اليه
هاي متفاوت كه اليه هاي مختلف متشكله در
پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به
هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد
غذايي
شترها و ساير گونههاي شتر

031.31

000.07

001.21

013.34

00.34

3.01

03.07

00.11

0.30

00.11

3.43

4.31

03.71

01.71

01.41

7.30

0.10

0.20

1.72

4.10

1.00

1.10

0.12

1.43

1.01

1.37

1.11

1.11

1.03

1.01

ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو

1.01

1.30

1.11

1.11

1.02

1.12

شرح تعرفه

محصوالت از آهن يا فوالد غير ممزوج تخت
نوردشده ،با پهناي حداقل  mm211به
ضخامت كمتراز 1/1ميليمتر آبكاري شده باقلع
سايرآالت و وسايل مورد استفاده در علوم
دندانپزشكي غيرمذكور در جاي ديگر
تيغ سلماني وخودتراش  ،دولبه بدون دسته

پارچه تاروپودباف از كنف يا ساير الياف نسجي

پوسته ساقه نباتات شماره  .1414سفيدنشده.
منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

1.31

1.40

1.11

1.11

1.03

1.03

1.10

1.34

1.10

1.07

1.02

1.11













1.21

1.10

1.43

1.30

1.01

1.00

تهیه شده توسط فروغ کریمی امیرکیاسر
شهریور ماه 1931
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پیوست
اقالم صادراتی ایران به پاکستان در چهار ماه منتهی به تیر 1931
تعرفه

شرح تعرفه

وزن(تن)

ارزش (هزار ریال)

ارزش (هزار دالر)



قيرنفت









ساير روغن هاي سبک و فرآوردهها بجز بنزين









كاشي و چهارگوش ( ،)Tileمكعب بزرگ و كوچک و همانند ،حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،
كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از  7سانتيمتر جاي گيرد.









ساير آب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز ،انبه  ،گودا ،پشن فروت  ،ليچي)









پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مكعب و بيشتر









ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرک) حيوان









ساير (شيرخشک صنعتي ) به شكل پودر ،به شكل دانه ريز ( )granulesيا به هر شكل جامد ديگر كه
ميزان مواد چرب ان بيشتر از  0/1درصد وزني نباشد غير موارد مذكور









ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشک كرده









شير خشک صنعتي









ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه داراي  %71وزني يا بيشترنفت يا روغن هاي معدني قيري





















بوتان مايع شده درظروف يک هزا رسانتي متر مكعب و بيشتر









سرب تصفيه شده بصورت كار نشده









الكيل بنزن سولفونه









پسته ها با پوست تازه يا خشک









روغن موتور









تخم گشنيز خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي









كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد)









حاللها و رقيقكنندههاي آلي مركب ،كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.









سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي









آخال .خرده ريز و دم قيچي كائوچوي سفت نشده .حتي اگر بصورت پودر يا دانه باشد









لوا زم خانه داري و پاكيزگي كه در جاي ديگر مذكور نيست ،از مواد پالستيكي









خرما زاهدي تازه يا خشک كرده









ساير ميلههاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه  ،برآمدگي گودي ياغيره
كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد









سيمان پوزوالني () pozzolanic coment









كف پوش هاي غيرمخملي باف ،از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف










ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذكور درظروف يکهزار سانتي مترمكعب و
بيشتر
ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بسته بندي كاال ،از مواد پالستيكي؛ سربطري ،سرپوش ،كالهک و ساير
درپوشک ها ،از مواد پالستيكي غير از رديف هاي مشمول  43040111لغايت 43040301
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اقالم صادراتی ایران به پاکستان در چهار ماه منتهی به تیر 1931
تعرفه

شرح تعرفه

وزن(تن)

ارزش (هزار ریال)

ارزش (هزار دالر)



ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار ( )Aromaticكه در  011درجه سانتيگراد طبق روش ASTM
 21 ،02Dدرصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود









سيب  .تازه









پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره .بدون پشم .پيكله شده .دباغي نشده









مربا ،ژله ،مارماالد ،پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غيرمذكور در جاي ديگر غير هموژنيزه









آلو ،خشک كرده









شكالت ،غيره .حاوي كاكائو .به صورت غيرا زبلوک .تخته .ميله ياقلم .غيرمذكوردرجاي ديگر









شيريني (همچنين شكالت سفيد) .بدون كاكائو .كه در جاي ديگري مذكور نباشد





















بيسكويت هايي كه به آنها مواد شيرينكننده افزودهاند









خرما مضافتي تازه يا خشک كرده









ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي  7104براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور
درجاي ديگر









سايرنانها .غيره .فطير .خمير براي الک و مهر و خميرهاي خشک كرده آرد غيرمذكور در جاي ديگر









ميله هاي آهني يافوالدي .گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده .يا با
تغييرشكل يافتگيهاي حاصل از نورد









ساير سبزيجات غالفدار خشک شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه









روي غيرممزوج محتوي 33/31تا 33/33درصد وزني به صورت كارنشده









سايرمصنوعات از مواد پالستيكي غيرمذكور بجزكپسول داروئي از نوع ژالتين سخت









سيمان هاي پودر نشده موسوم به كلينكر









خرما پياروم تازه يا خشک كرده









پوست از گوسفند يا بره به حالت خشک (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده ()Crust















بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده









آب پنير و آب پنير تغييريافته  .حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين كننده









پودر ،مايع ،گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي  1كيلوگرم









ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده









پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب(  )wet-blueازگوسفنديابره









تولوئن دي سياناتها ()TDI









پد پالستيكي نوار كاست تصويري ()PAD









ساير كفپوشها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر %4مترمربع و از نمد باشد










سايركيسه ،كيسه كوچک از پلي اتيلن بجزكيسه خون .كيسه اسپتيک  1اليه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و
اكسيژن
ساير نخ مصنوعي چندالياكابله .كه درجاي ديگرگفته نشده .آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت
و همچنين تک رشته هاي كمتر از  27دسي تكس





اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم صادراتی ایران به پاکستان در چهار ماه منتهی به تیر 1931
تعرفه

شرح تعرفه

وزن(تن)

ارزش (هزار ریال)

ارزش (هزار دالر)



ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7104براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد
مشابه غيرازشماره هاي 7101يا7104ساخته شده بصورت ماشيني









گل گوگرد (تصعيد شده  )Sublimedو گوگرد مرسوب ( ،)Precipatedگوگرد كلوئيدال.









فروسيليسيوم داراي بيش از  11درصد ولي مساوي يا كمتر از 01درصد وزني سيليسيوم









مغز پسته تازه يا خشک









ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اكسيد كربن ودي اكسيد سيليسيم









سايرموم پارافينها باكمتر از  1/71درصد روغن بجزگريد دارويي





















ساير كفش هاي باتخت ازكائوچو يا پالستيک و رويه نسجي غيرمذكور در جاي ديگر









ساير غير از اقالم مشمول رديفهاي  01100011لغايت 01103011









سايرفرآورده هاي تانسيواكتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذكور









ساير ميوه هاي خشک كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند









تيزا بيدانه دار( انگورخشکكرده)









كف پوش هاي منگوله باف .از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي ،كه درجاي ديگر گفته نشده.









ساير فرشها وكف پوش ها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم









محصوالت متشكل از اجزا ء طبيعي تشكيل دهنده شير .غير مذكور يا مشمول درجاي ديگر









دوغ .شير وخامه بسته بندي شده كفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده ...به استثناي فرآورده هاي
مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار









روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن  33/33درصد يا بيشتر روي داشته باشد









اتيلن گليكول (ا تان دي ئول )









پليمرهاي پروپيلن ---BOPPچاپ نشده









پسته ها بدون پوست ،تازه يا خشک









كفپوش نسجي ازنمد









كاشي يا سراميک با جذب آب بين  01تا  02درصد (كاشي ديوار)









0فورآلدئيد (فورفورآل)









نيترات آمونيوم ،حتي محلول در آب









تايربادي نو از كائوچو براي اتومبيل سوا ري (همچنين اتومبيلهاي استيشن واگن واتومبيلهاي مسابقه )









نخود فرنگي ( )Pisum sativumبجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده









سايررزينهاي مالمينيک بغيرا ز پودرقالب گيري









سايرالستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه كشاورزي داراي توليد داخل مشابه










اشياء ساخته شده از آسفالت يا مواد همانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما ،كف  ،ديوار ،
سقف  ،پي (ساختمان  ،استخر  ،تأسيسات و)...
دترجنت (قالبي) پودر ،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره و ساير فراورده هاي همانند با بسته بندي 1
كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي



اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم صادراتی ایران به پاکستان در چهار ماه منتهی به تیر 1931
تعرفه

شرح تعرفه

وزن(تن)

ارزش (هزار ریال)

ارزش (هزار دالر)



روغن دانه آفتابگردا ن (باستثناي خام ).روغن گلرنگ يازعفرا ن كاذب ( )carthameباستثناي خام
واجزاءآنها









روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن









بستني و ساير شربت هاي يخكزده ( ،)Edible iceحتي داراي كاكائو.









شامپوها









فرآورده هاي غالت كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند.









ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک كرده)









آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) .كه به آن قند.شيرين كننده . ...افزوده شده باشد









رب گوجه فرنگي









ساير هيدروكربورهاي حلقوي غير از سيكالنيكها  ،سيكلنيكها يا سيكلوترپنيک ها  ،بنزن  ،تولوئن  ،اكسلين
ها  ،استيرن  ،اتيل بنزن  ،كومن









ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو









مخمرهاي فعال (زنده )









سديم لوريل اتر سولفات









ماست









لوا زم سرميزولوازم آشپزخانه پالستيكي بجزظروف مالمين









طناب وكابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغالف شده باكائوچو يامواد پالستيكي كه در جاي
ديگر گفته نشده باشد.









مخلوط يا فراورده هاي خوراكي از چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذكور در جاي ديگر









ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله كابل









گريد نساجي (پلي اتيلن فتاالت )









گريس









گل خشک وگلبرگ تازه محمدي









هندوانه  .تازه









ويفل ها و ويفرها









تايربادي نو از كائوچو براي موتورسيكلت









كولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا كثر  0111فوت مكعب در دقيقه ()M.F.C









ساير لوبيا (گونه  ، phaseolusگونه  )vignaبغير از لوبيا بصورت دانه









تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص









وازلين گريد دارويي (توليد داخل)









روغن پايه معدني









ساير.پلي اتيلن گريدتزريقي باچگالي %33يا بيشتر بجزنوع پودري









پنير تازه (نگرفته يا نبسته  )Uncuredيا( ،)Unripenedهمچنين پنير حاصل از آب پنير ( Whey
 ،)cheeseو كشک









اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم صادراتی ایران به پاکستان در چهار ماه منتهی به تیر 1931
تعرفه

شرح تعرفه

وزن(تن)

ارزش (هزار ریال)

ارزش (هزار دالر)



ماهي ،تازه يا سردكرده ،باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره .14 13









پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص  %33يا بيشتر









لوبيا.پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده









ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ





















روغن صنعتي









سايرپلي كلروروينيل  .مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون









الستيک تويي از كائوچو .از نوع مورد مصرف در اتومبيل سواري (از جمله استيشن واگن و مسابقه ) ،اتوبوس
ها و اتومبيل هاي باري















چدن خام غيرممزوج داراي  1.1درصد وزني يا كمتر فسفر .بشكل لخته .بلوک ياساير اشكال ابتدايي









ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازک ونو از مواد پالستيكي غير مذكور









نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچينين تک رشته از پلي
پروپيلن كمتراز 27دسي تكس .









ميله ها.گرم نوردشده .بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده .از فوالد ممزوج .كه درجاي ديگر ذكر نشده.









كائوچوي بوتادين ()BR









انيدريد فتاليک









- - - - 50 LDحداكثر  0111داراي توليد داخل  ،تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي









بتانه هاي شيشه برها ،بتانههاي پيوندزني ،سيمانهاي رزيني ،تركيبات درزگيري و ساير بتانهها؛ اندودهايي كه
در نقاشي به كار ميكرود









استيرن









پلي متاكريالت متيل  .به اشكال ابتدا ئي









ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع









مخلوط ميوه هاي خشک كرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک كرده.اين فصل غيرمذكوريامشمول
درجاي ديگر









دانه خربزه حتي خرد شده









ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده









تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک كرده)









ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده









اكسيد روي بجز گريد دارويي











ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بسته بندي كاال ،از مواد پالستيكي؛ سربطري ،سرپوش ،كالهک و ساير
درپوشها ،از مواد پالستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي  43040111لغايت 43043101
روغن وساير محصوالت كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زياد بدست مي ايد ومحصوالت
مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير
مشمول درجاي ديگر .





اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم صادراتی ایران به پاکستان در چهار ماه منتهی به تیر 1931
تعرفه

شرح تعرفه

وزن(تن)

ارزش (هزار ریال)

ارزش (هزار دالر)



پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي





















ساير شيشه هاي فلوت  ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذكوردرجاي ديگر









سيمانهاي هيدروليک بجز سيمان كوره بلند و سيمان پوزوالني









ا شياء براي بهدا شت يا داروخانه از كائوچوي ولكانيزه سفت نشده .غيرمذكور در جاي ديگر









عناب تازه









ساير پنير ها كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد









سايرميوه ها ،تازه كه مذكور نبوده است









ساير ا نگورهاي خشک كرده غيرمذكور در جاي ديگر









محصوالت ازآهن يافوالدغيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده بشكل غيرطومار.با پهناي 211ميلي متر يابيشتر
به عرض كمتراز  0011 mmضخامت بيشترا ز01ميليمتر









شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز  3.1ميليمتر









ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد ،بدون لوازم و
ملحقات









گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذكور درجاي ديگر بجزدرسركه يادرجوهر سركه









ساير آبهاي شيرين نشده  .يخ و برف









آب سيب با مقياس بريكس بيش ا ز 01









شير و خامه با مواد چرب بيش از % 0و حدا كثر %.2تغليظ نشده يا شيرين نشده









پوشش كف از ساير مواد پالستيكي









ساير زغال سنگ ها .بهم فشرده نشده كه در جاي ديگري مذكور نباشد









ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غيرمذكور در جاي ديگر









الستيک رويي چرخ  ،بادي  ،نو  ،از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوس ها و اتومبيل هاي باري به كار ميرود
به استثناي سايز 01401R 00/1









سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir









سايررنگها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييريافته غيرمذكور درجاي ديگر
بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 3فصل 40









ساير پلي اتيلن گريدبادي با چگالي %33يا بيشتر بجز نوع پودري









روده ،بادكنک و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ،بادكنک و شكمبه كماهي) ،به حالت
تازه ،سردكرده ،يخ زده ،نمک زده يا در آب نمک ،خشکكرده يا دودي.









ساير  ،همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها









ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند










ساير فراورده ها براساس غالت پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و
مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند
شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از  2درصد بيشتر ولي از  %01بيشتر نباشد تغليظ نشده
ياشيرين نشده



اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم صادراتی ایران به پاکستان در چهار ماه منتهی به تیر 1931
تعرفه

شرح تعرفه

وزن(تن)

ارزش (هزار ریال)

ارزش (هزار دالر)



التكس استيون بوتادين كربو كسيله والتكس استيون بوتادين









شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از  %01بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده









لوله از شيشهها.كه ضريب انبساط خطي صفر تا411درجه آنهابرابر يا كمترا ز  1.111111برحسب كلوين
نباشد  .كارنشده.









موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده .غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول )









تخته بارشته جهت دارشده ( )osbازچوب كارشده









يخچال هاي خانگي غير از تراكمي









پلي اتيلن خطي باچگالي كمتر ا ز  %33به غيرا ز نوع پودري









سيمان سفيد ،حتي رنگ شده به طور مصنوعي









ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش ا ز Cm41از نوع بدون ماكو









انار تازه









سايرصفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک و باريكهها از سايرموادپالستيكي غيراسفنجي غيرمذكور در جاي ديگر









محصول آماده شيميايي خانگي









الستيک رويي چرخ بادي با سطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين االت كشاورزي يا
جنگلداري داراي توليد داخلي









كفش .كه درجاي ديگر گفته نشده .قوزک پارا ميپوشاند از كائوچو يا پالستيک.









ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده









كيوي ،تازه









ساير دانه ها وميوه هاي روغني ،حتي خرد شده









دا نه آفتابگردان .حتي خردشده









سنگ مرمر ،تراورتن ،رخام ()Alabaster









سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده









مخلوط آب ميوه و سبزيجات ،تخميرنشده  ،كه به آن الكل افزوده نشده باشد









سايركک ها و نيمه كک هاي .زغال سنگ .لينيت يا تورب زغال قرع غيرمذكوردرجاي ديگر









سايرا شياءساخته شده ازگچ يا از تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد.كه درجاي ديگرگفته نشده









كتاب .بروشور.جزوه و مطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده









پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه از ساير مواد غيرمذكور در جاي ديگر









كپرا (مغز نارگيل پوستكنده و خشکكرده )Copra









پياز و موسير









ساير احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو  ،منجمد غير از زبان وجگر









گيالس وآلبالو.آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره  0112و  0117ميشوند)









ماشين هاي رختشوئي تمام اتوماتيک با ظرفيت حدا كثر01كيلوگرم









ظروف مالمين









اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم صادراتی ایران به پاکستان در چهار ماه منتهی به تیر 1931
تعرفه

شرح تعرفه

وزن(تن)

ارزش (هزار ریال)

ارزش (هزار دالر)



گوجه فرنگي .تازه يا سردكرده









اسكلت و قطعات اسكلت ،كه درجاي ديگرذكرنشده .ا زچدن ،آهن ياا زفوالد .









زعفران خرد نشده و ساييده نشده در









آدامس ( )Chewinggumحتي پوشيده شده از قند و شكر









موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها









معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه ( )reagents on a backingو معرفهاي آماده
تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه ()on a backingغير از آنهايي كه مشمول
شمارههاي  1041يا  1241ميكباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.









شيرخشک صنعتي









دستگاه مانيتور عالئم حياتي







اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه باالبر
خودرو
فرآورده ها و كنسروهاي ماهي تن  .ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده )
سولفور سديم
زئوليت





















چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و اجزا آنها به غير از روغن جانشين كره كاكائو و روغن









پودر ،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره و ساير فراورده هاي همانند با بستهكبندي  1كيلوگرم و كمتر
مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو









ترازها









ساير محصوالت علوفهاي ،كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه









شير و خامه شير تغليظ شده ،شيرين شده (باستثناي شكل جامدآن )









سايرتجهيزات سردكننده يامنجمد كننده بجزنوع تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي و چيلرهاي جذبي









ظروف چدني ،آهني يا فوالدي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور









ماشين آالت نانوايي يا نان شيريني پزي .بيسكويت سازي وماشين آالت توليدماكاروني ،اسپاگتي يامحصوالت
همانند









چسبانندهها براساس پليمرهاي مشمول شماره  1043لغايت  0443يا براساس كائوچو









زعفران دربسته بندي بيش از41گرم









آب معدني و آب گازدار شده









گالب استحصالي از گل محمدي









لوازم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پالستيكي









سيبزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه  ،يخ نزده









ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي ،141003 ،141004 ،141000 ،141000
141001









بنتونيت














اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم صادراتی ایران به پاکستان در چهار ماه منتهی به تیر 1931
تعرفه

شرح تعرفه

وزن(تن)

ارزش (هزار ریال)

ارزش (هزار دالر)



صابون مايع









صابون رختشويي









كاسه الک پشت ،ا ستخوان آرواره نهنگ ( ) whale boneهمچنين تيغههاي آن كارنشده









گچ









سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فوالد غيرمذكوردرجاي ديگر









ساير قرابه بطري فالسک ظرف دهان گشادكوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر









فلفل فرنگي از نوع  capsicumياPimenta









زرشک تازه









ساير فرآوردههاي صنايع شيميايي يا صنايع وابسته غيرمذكور در جاي ديگر







منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا

اقالم وارداتی ایران از پاکستان در  4ماه منتهی به تیر 1931
تعرفه

شرح تعرفه

وزن(تن)

ارزش (هزار ریال)

ارزش (هزار دالر)



برنج نيمه سفيدشده( )Rice Semi milledيا برنج كامل سفيد شده( )Wholly milled Riceحتي
صيقلي يا براق شده









دانه كنجد حتي خرد شده









گاو گوشتي مولد نژاد خالص









گالبي هندي ،انبه ومنگوتين  ،تازه يا خشک كرده









قوطي و جعبه چند اليه به هم فشرده از اليه هاي متفاوت كه اليه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به
صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي









ساير سبزيجات غالفدار خشک شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه









پارچه تار و پودباف ازكنف ياساير الياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره  .1414سفيدنشده.









شترها و ساير گونههاي شتر ()Camelidae









سايرآالت و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشكي غيرمذكور در جاي ديگر









ساير قطعات بياستخوان منجمد از نوع گاو









ساير آالت و وسايل مورد استفاده در علوم پزشكي ،جراحي و دامپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر









محصوالت از آهن يافوالد غير ممزوج تخت نوردشده .باپهناي حدا قل mm 211به ضخامت كمتر از 1/1
ميليمتر آبكاري شده باقلع









سايرفرآورده هاي غذايي كه درجاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد









تيغ سلماني وخودتراش  ،دولبه بدون دسته ()double edge









لوبيا قرمز كوچک ( )Adzukiيا ( )Vinga angularis( )Phaseolusخشک ،غالف كنده ،حتي
پوست كنده يا لپه شده









اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم وارداتی ایران از پاکستان در  4ماه منتهی به تیر 1931
تعرفه

شرح تعرفه

وزن(تن)

ارزش (هزار ریال)

ارزش (هزار دالر)



استخوا ن و استخوان توي شاخ ( ( ) Horn-coresباستثناي اوسئين) كارنشده









ساير پلي استيرن غير قابل انبساط باشكال ابتدايي غير مذكور در جاي ديگر









وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل كاال و وسايل نقليه آبي براي حملو نقل توام اشخاص و كاال









زردچوبه بجز رديفهاي  13014101و 13014101









گوساله ()Veal









ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر









سايرذپارچه هاي نسجي آغشته شده /اندوده يا منطبق شده بامواد پالستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر









توپ فوتبال ،بسكتبال ،واليبال ،هندبال















ظروف لولهاي (تيوپ ) جهت كرم و پماد از آلومينيوم









آب پرتقال يخ زده ،تخميرنشده كه به آن الكل افزوده نشده باشد









ساير تيغهاي سلماني و خودتراش بجز تيغ دو لبه بدون دسته









ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت .غيراز سطوح تخت  ،با دقت تا ( 1.10يک صدم) ميليمتر









قوطي و جعبه چند اليه به هم فشرده از اليههاي متفاوت كه اليههاي مختلف متشكله در پروسه توليد به
صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهبندي مواد غذايي









لعابها و مواد غليظكننده،حتي تغييريافته ،مشتق از خرنوب ،دانه خرنوب يا دانه گواره









پنبه حالجي شده يا شانه زده











برنج پوست كنده (برنج كارگو  Cargoيا برنج قهوهاي)

ژالتين (از جمله آنهاييكه به صورت ورقههاي مربع يا مستطيل عرضه شده ،حتي كار شده در سطح يا رنگ
شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي ()Isinglass؛ ساير چسبهاي حيواني ،باستثناي چسبهاي كازئين
مشمول شماره .1041









ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصوالت ساختماني سراميكي همانند نسوز غيرمذكور درجاي ديگر









لينتر پنبه









دستكش كارگري وصنعتي









موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور
درجاي ديگر









ماشينهاي سنگ زني براي فلزات ،غيراز سطوح تخت ،با دقت تا يک صدم ميليمتر .با كنترل شمارهاي









ساير ظروف لوله اي نرم غير از ظروف لوله اي (تيوپ) جهت كرم وپماد









اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكوتر









اشياء زين و برگسازي براي هرنوع حيوان (از جمله مالبند .قالده .زانوبند و همانند) از هر ماده









اجزا ء و قطعات ماشين هاي مشمول شماره  0331يا ماشين آالت و دستگاههاي كمكي آنها كه درجاي ديگر
مذكور نباشد









ساير دستكشهاو دستكش يک انگشتي و نيم دستكش غيرمذكور از كائوچوي ولكانيره سفت نشده









تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيرو از مواد نسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پالستيكي يا مستحكم شده
با فلز يا با مواد ديگر









اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اقالم وارداتی ایران از پاکستان در  4ماه منتهی به تیر 1931
تعرفه

شرح تعرفه

وزن(تن)

ارزش (هزار ریال)

ارزش (هزار دالر)



ساير اشيا سرميز ،آشپزخانه ،خانه داري ،از اهن يا فوالد غير مذكور در جاي ديگر









ماشينهاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزات .با دقت (يک صدم) ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد









سايرپارچههاي نسجي آغشته شده اندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذكوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي
شده براي دكور تئاتر  ،براي اتليه يا مصارف همانند









صفحه ورق و نوار از كائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي كف









فرآورده ها براي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني









فراورده ها براي عمل اوردن مواد نسجي ،چرم  ،پوست هاي نرم يا ساير مواد









ساير اشياءو ادوات برا ي تمرينات عمومي فيزيكي.ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL









شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر









مواد تكميل وحاملين رنگ بعنوان تسريع كننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف در چرم سازي غير از
مواد نشاستهاي









مواد دباغي آلي سنتتيک









سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز.بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مكانيكي وفيلترهاي قابل تعويض









ساير ادوات براي بازيهاي در هواي آزاد







منبع آمارها :گمرک ج.ا.ا



