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 تعايلبسمه

 
 

ب مقررات صادرات و واردات     ی و تصو  نيآنچه که در وضع قوان    
ط ید فـراهم آوردن بـسرت و شـرا        ري قرار گـ   د مورد توجه  یبا

هـر  .  است ي و جتار  يدیت سامل و مثبت تول    ی فعال يمناسب برا 
 و مقررات   نينه قوان یک اصل در زم   ین هدف به عنوان     یچند ا 

، ي، اجتمـاع  يط اقتصاد ی مواقع شرا  يمد نظر است، اما برخ    
 وضـع   ي و مقرراتـ   نيشود قـوان  ي موجب م  ياسی س  و حيت  يفرهنگ

 عرصه اقتصاد و جتـارت      ني فعال يط کار را برا   یگردد که شرا  
 .دیدشوار منا

 و  ي و مقررات بر اسـاس مطالعـات علمـ         نيلذا چنانچه قوان  
از بـه اصـالح     یـ  اقتـصاد وضـع ن     يازها و الزامات واقع   ین

-ز بـدون برنامـه  یاگر اصالحات اجنام گرفته ن . خواهد داشت 
نـه اصـالحات جمـدد و       ید، زم ري و مطالعه الزم صـورت گـ       يزیر

 . و مقررات بوجود خواهد آمدنيات مکرر در قوانیريتغ
ران یـ  و مقـررات صـادرات و واردات در ا         نيجتربه وضع قوان  

 ري اخ يدر ساهلا . باشديات مکرر در آا م    یري از تغ  يز حاک ین
ن یـ  که در جهت ثبات دادن و اصالح مناسب ا         يرغم تالشها يعل

 ها کـايف  ن تالشـ  یـ کن ا ی و مقررات اجنام شده است و ل       نيقوان
-ي مـ    مناسـب يريگـ می و تـصم يسازمیازمند تصمینبوده و ن  

 .باشند
 و  ي اجنام امـور پژوهـش     ين مهم و در پ    ی اجنام ا  يدر راستا 

 نيع و معادن هتـران، سـوم      ی و صنا  ي، اتاق بازرگان  يقاتیحتق
 و اثر آن    يات حقوق ورود  یري تغ يبررس« پروژه خود را با عنوان      

 کـشور بـه   يل مسائل اقتـصاد ، در جهت کمک به ح»بر اقتصاد 
 .دیاجنام رسان

شایان ذکر است، پژوهش در خـصوص مـسائل اقتـصادي بالخـص             
موارد مبتال به خبش خصوصي و طرح آا از سوي کمیـسیوا و             

هاي اتاق هتـران بـه      هیات منایندگان مهواره از اهم برنامه     
 .رودمشار مي
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 مقدمه
وضع قوانني و مقررات صادرات و واردات از مجله ابزار هـا            

ماتي است كه دولتها بـراي كـنرتل مبـادالت خـارجي            و اقدا 
بر این اساس مهمرتیـن و قـدميي تـرین          . استفاده مي منایند  

ابزار عبارت از تعرفه گمركي و وضع حقـوق و عـوارض بـر              
دولتها اهداف متعددي را از وضع تعرفـه        .واردات مي باشد  

و برقراري موانع غريتعرفه اي دنبال مي منایند كه از مجله           
مي توان به محایت از صنایع نوپا،هببود رابطه مبادله         آا  

بازرگاني خارجي،تامني ثبات اقتصاد ملي و داشـنت اقتـصاد          
متعادل،باالبردن سطح اشتغال،اجياد درآمـد بـراي دولـت و          

معمـوال  در كـشورهاي     . محایت از تولیدات داخلي اشاره كرد     
در حال توسعه كـسب درآمـد از طریـق وضـع تعرفـه بـراي                

 .ها امهیت بیشرتي نسبت به كشورهاي توسعه یافته دارددولت
تغیريات در وضعیت اقتصادي و  حـيت سیاسـي كـشور و جهـان               
باعث مي گردد كه دولتها نیز دست به تغـیري در قـوانني و              

از مجله تغیريات اقتـصادي     .مقررات صادرات و واردات بزنند    
رها مي توان به زمینه هاي اجياد تعامل و مهكاري بیشرت كشو          

در قالب موافقتنامه هـاي دو جانبـه و یـا چنـد جانبـه               
مهمرتین موافقتنامه جتاري چند جانبه ،سـازمان       .اشاره كرد 

 كشور عضو آن بـوده و بـیش         ١۵٠جتارت جهاني است كه حدود      
 درصد حجم جتارت جهاني توسـط اعـضاي آن اجنـام مـي              ٩۶از  
 .گريد

ردات توسط  در مجهوري اسالمي ایران نیز قوانني صادرات و وا        
جملس شوراي اسالمي تصویب مي گردد كه آخرین آن مربوط بـه            

مهچنني آئني نامه اجرایـي آن      . مي باشد  ١٣٧٢چهارم مهرماه     
 بطـوركلي   .توسط دولت تصویب و براي اجرا ابالغ مي گـردد         

  بطور خـاص بـا توجـه        با توجه به وضعیت اقتصادي كشور و      
خي كاالها ممكـن    وضعیت تولید ،قیمت ،صادرات  و واردات بر       

است شرایط ورود ،خروج و حقوق مقرر بـر كاالهـا دسـتخوش             
 .تغیري گردد

قانون مقررات صادرات و واردات وزارت      ) ۴(بر اساس ماده    
بازرگاني موظف است تغیريات كلي آئني نامـه اجرایـي ایـن            
قانون و جداول ضمیمه را قبل از پایان هـر سـال ،بـراي              

طي سال،پس از نظرخـواهي از      سال بعد و تغیريات موردي را       
 ضمن منظـور منـودن حقـوق        ]ایران[دستگاههاي ذیربط و اتاق   

مكتسبه هتیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطالع عمـوم            
آئني نامـه قـانون مـذكور       ) ١(بعالوه در ماده  .منتشر مناید 

نیز به تشكیل كمیتـه دائمـي مقـررات صـادرات و واردات             
شكل از مناینـدگان وزارت     این كمیتـه متـ    . اشاره شده است  



 ۶

، وزارت جهـــاد  و معـــادنبازرگـــاني،وزارت صـــنایع 
گمرك مجهوري اسالمي   (كشاورزي،وزارت اموراقتصادي و دارایي   

،بانك مركزي مجهوري اسالمي ایران و اتاق بازرگاني        )ایران
 بوده و وظیفـه هتیـه پـیش نـویس            ایران  و معادن  عو صنای 

ي اقتــصاد و لــوایح قــانوني ،مــصوبات هیــات دولت،شــورا
كمیسیون اقتصاد دولت را در موارد زیر به عهـده خواهـد            

 :داشت
الحيه مقررات صـادرات و واردات،لـوایح مـوردي بـراي            -١

اجنام اصالحات و تغیريات الزم در قانون مقررات صادرات         
 .و واردات 

الحيه براي لغو احنصاراتي كه مانع رشد تولید یا جتارت           -٢
 .است

ــانون    -٣ ــي ق ــه اجرای ــني نام ــادرات و  آئ ــررات ص مق
ــه   ــوردي روي آئــني نام ــیريات م ــالحات و تغ واردات،اص

 .اجرایي قانون مذكور
اصالحات و تغیريات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضـمیمه          -۴

 .مقررات صادرات و واردات
طرح تصویب نامه هاي هیات وزیران ،شوراي اقتـصاد و           -۵

كمیسیون اقتصاد هیات وزیران در رابطه بـا مقـررات          
 .وارداتصادرات و 

كمیته مذكور مهچنني بررسي و اظهار نظر و اقـدام روي            -۶
پیشنهادهاي مربوط به مقـررات صـادرات و واردات را          

 .نیز به عهده خواهد داشت
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تغیريات مقررات صادرات و واردات  -١
 لغایت آذر ماه ١٣٨۴كشور طي آذر ماه 

١٣٨۵: 
 :ر مقررات صادرات تغیريات د-١-١

 ١٣٨۴در این قسمت تغیريات در مقررات صادرات از آذر ماه           
بر این اساس قـسمت     .  آورده شده است   ١٣٨۵لغایت آذر ماه    

 قیمت پایه صـادراتي   عمده تغیريات مربوط به تعیني و اعالم        
مهچـنني چنـد مـورد از       .ي است  برخي از كاالهاي صادرات    براي

ض بـر برخـي كاالهـاي       تغیريات نیز مربـوط بـه وضـع عـوار         
 مقررات مربوط به وضع عوارض      اینجا در   .صادراتي مي باشد  

ارائـه مـي    بر برخي كاالهاي صادراتي در قالب جدول زیـر          
 .گردد
وضع  عوارض بر صادرات براي برخي از كاالهاي  :١ -١

 ١٣٨۵صادراتي طي سال 
شرح  ردیف

 كاال
مشاره 
 تعرفه

درصد 
 عوارض

تاریخ 
خبشنامه 

 توضیحات امهمشاره خبشن

ــضو  وزراي ك٣۶٣۴١ت/109384 85/9/6 ٣٠ ٠٢٠٧ مرغ ١  عــ
  مـاده   كمیسیون

   نامه  آئني) ١(
   قانون  اجرایي

ــررات   مقـــــ
ــادرات  و  صـــ

ــه واردات    بــ
  اسـتناد اصـل  

  قــــانون 138
ــي ــوري اساس   مجه
   ایـران   اسالمي

ــت ــا رعای   و ب
ــصویب ــه ت    نام

ــاره   مشــــ
هـ ٣۴٧٩۴ ت25338/

ــورخ   مـــــــ
١٣٨٠/۵/٢٩ 
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  منودند بتصوی
 
 
 
 

ــضو  وزراي ك٣۶٣۴١ت/109384 85/9/6 ۶٠ ٠۴٠٧٠٠ ختم مرغ ٢  عــ
  مـاده   كمیسیون

   نامه  آئني) ١(
   قانون  اجرایي

ــررات   مقـــــ
ــادرات  و  صـــ

ــه واردات    بــ
  اسـتناد اصـل  

  قــــانون 138
ــي ــوري اساس   مجه
   ایـران   اسالمي

ــت ــا رعای   و ب
ــصویب ــه ت    نام

ــاره   مشــــ
هـ ٣۴٧٩۴ ت25338/

ــورخ   مـــــــ
١٣٨٠/۵/٢٩ 
  منودند تصویب

   وزیـران   هیأت 13330/2/85 85/07/22 ٣٠ ٠٧١٣ حبوبات ٣
   مورخ  در جلسه 

 بنا  ٧/٩/١٣٨۵
ــه ــشنهاد   ب پی

  هـاي   وزارختانه
ــاني ،  بازرگــ
  امور اقتصادي 
ــي ،  و دارایــ
ــنایع  و  صــــ
ــادن  ، معـــ

ــشاورزي   جهادك
 اسـتناد    و به 
  مـاه ) د(بند  

ــانون) ٣٣(   قـ
   چهارم  برنامه

  توســـــعه 
ــصا ،  دياقتـــ
ــاعي  و  اجتمــ

   مجهوري  فرهنگي
   ایـران   اسالمي

 ـ  ١٣٨٣ ـ مصوب
  منود تصویب

 
 

 : تغیريات در مقررات واردات٢-١
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 در این قسمت اهم تغیريات حقوق ورودي در قالـب دو جـدول            
 در جـدول    . مـي شـود     ارائه   )٢-٢-١(و    ) ١-٢-١(جداگانه

اول كــل تغــیريات در حقــوق ورودي جــداول كتــاب مقــررات 
  ارائه مي    ١٣٨۴ نسبت به سال     ١٣٨۵رات و واردات سال     صاد
 كـه كتـاب     ١٣٨۵الزم به ذكر است كه در ابتداي سـال          .شود

قانون مقـررات صـادرات و واردات بـه چـاپ رسـید شـامل               
 ياز مجلـــه درج نـــرخ حقـــوق وروداشـــتباهات متعـــددي 

ط ورود  یا حـذف شـرا    یـ  ورود اشتباه و     طیشرانادرست،درج  
 موجود  يسهایرنویا حذف ز  ی و    اضايف يسهایر نو ی،درج ز يقبل

بود كه دولت جمبور به ارائه ضمیمه اي         يپیو اشتباهات تا  
مهچـنني در   . جهت تصحیح موارد اشتباهي شد     براي كتاب مذكور  

 ١٣٨۵چاپ دیگري از كتاب مذكور كه در اردیبهشت ماه سال           
اجنام گردید موارد متعـددي اعـم از نـرخ حقـوق ورودي و              

بـا ایـن    .داشتهاي فصول خمتلف تغیري منـود     مندرجات ذیل یاد  
حــال كتــاب چــاپ اردیبهــشت مــاه نیــز دچــار اشــكاالت و 

بود كه دولت دوباره جمبـور بـه ارائـه           اشتباهات متعددي 
 ) ١-٢-١(به هر حـال جـدول       .ضمیمه توضیحي براي آن گردید    

 نـسبت   ١٣٨۵تغیريات حقوق ورودي كاالهاي وارداتي در سـال         
 اصالحات صـورت گرفتـه      ات و یريام تغ مت را بر اساس     ١٣٨۴به  

قبـل از   .در كتاب مقررات صادرات و واردات نشان مي دهـد         
ارائه جدول مذكور ، خالصه و اهم تغیريات صورت گرفتـه در            

  به صورت زیـر بیـان       ١٣٨۴ نسبت به    ١٣٨۵حقوق ورودي سال    
 :گردد  يم

كل تغیريات در تعرفه هاي جداول كتاب مقررات صادرات          -١
 ردیـف   ٩٠۴ حـدود    ١٣٨۴ نسبت بـه     ١٣٨۵ل  و واردات سا  

 .تعرفه مي باشد
 نـسبت   ١٣٨۵تعداد تعرفه هاي افزایش یافته در سـال          -٢

 . ردیف تعرفه است٨۶١ حدود ١٣٨۴به 
 نسبت بـه    ١٣٨۵تعداد تعرفه هاي كاهش یافته در سال         -٣

 . ردیف تعرفه است٨ حدود ١٣٨۴
 ٨۴/٢٣ حـدود    ١٣٨۴میانگني ساده حقوق ورودي در سـال         -۴

 درصـد رسـیده     ٢١/٢۴ بـه    ١٣٨۵وده كه در سال     درصد ب 
 .است

 ۴٠متوسط افزایش حقوق ورودي در انـواع پارچـه  از             -۵
 افـزایش   ١٣٨۵ درصد در سال     ٧٠ به   ١٣٨۴درصد در سال    

 .یافته است
 ٧٠متوسط افزایش حقوق ورودي در انـواع پوشـاك  از             -۶

 افزایش  ١٣٨۵ درصد در سال     ١٠٠ به   ١٣٨۴درصد در سال    
 .یافته است

 ٩٠سط افـزایش حقـوق ورودي در انـواع كفـش  از              متو -٧
 افزایش  ١٣٨۵ درصد در سال     ١٢٠ به   ١٣٨۴درصد در سال    

 .یافته است



 ١٠

متوسط افزایش حقوق ورودي در انـواع لـوازم خـانگي             -٨
 ١٣٨۵ درصـد در سـال       ۵۵ به   ١٣٨۴ درصد در سال     ۴۵از  

 .افزایش یافته است
ز عالوه بـر نـرخ حقـوق        ی تعرفه ن  يفهای رد ي برخ يبرا -٩

 در نظر گرفتـه شـده       ايلی ر ي ،حداقل حقوق ورود   يورود
 .است

ف  یـ ل ردیـ حات ذیز توضی تعرفه نيفهای رد ي برخ يبرا -١٠
 اضافه يحاتیا گاهًا توض  یده و   یتعرفه مربوطه حذف گرد   

 . شدن بوده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نسبت ١٣٨۵جدول كل تغیريات در حقوق ورودي سال  : ١ -٢-١

 ١٣٨۴به سال 
یرد
 شرح كد تعرفھ  ف

تعرفھ 
سال 
٨۴  

تعرفھ 
سال 
٨۵   

واردات كاالھا در سال 
 )ریال (٨۴

 ٨۴واردات كاالھا در سال 
  )دالر(

 0 0 20 20 سایر گاوھا بجز گاوشیري  و مولد نژا دخالص 1029090 1

 2,816 25,059,138 15 15 حیوا نات  زنده  ا ز نوع  گوسفند 1041000 2

 0 0 15 15   زنده  ا ز نوع  بزحیوا نات  1042000 3



 ١١

 403,674 3,592,699,092 50 50 گوشت  گوسالھ  بصورت  الشھ  یاشقھ  یخ  زده 2021010 4

 0 0 50 50 گوشت  را ن  باا ستخوا ن  یخ  زده 2022010 5

 0 0 50 50 گوشت  را ستھ باا ستخوا ن  یخ  زده 2022020 6

 0 0 50 50 خوا ن  یخ  زدهگوشت  سردست  و سینھ باا ست 2022030 7

سایر قطعات  گوشت  با ا ستخوا ن   یخ  زده  ا ز نوع   2022090 8
 0 0 50 50 گاو

 0 0 50 50 گوشت  را ن بي ا ستخوا ن  یخ  زده 2023010 9

 0 0 50 50 گوشت  را ستھ بي ا ستخوا ن  یخ  زده 2023020 10

 3,677,635 32,730,953,894 50 50   یخ  زدهگوشت  سردست  و سینھ بي ا ستخوا ن 2023030 11

سایر قطعات  گوشت  بي ا ستخوا ن  یخ  زده  ا زنوع   2023090 12
 28,797,964 256,301,879,981 50 50 گاو

 0 0 50 50 یخ  زده, الشھ  و شقھ  بره  2043000 13

باستثناي  بره (الشھ  و شقھ  حیوا نات  ا ز نوع  گوسفند  2044100 14
 0 0 50 50 یخ  زده) 

یخ  ,با ا ستخوا ن   ,گوشت  حیوا نات  ا ز نوع  گوسفند  2044200 15
 0 0 50 50 زده

گوشت  حیوا نات  ا ز نوع  گوسفند بدون  ا ستخوا ن   2044300 16
 0 0 50 50 یخ  زده

( ماھي خمسي ,ساردین  کوچک  ,ساردین  ھا  3037100 17
sardines,sparts or brisling( , 0 0 10 10 یخ  زده 

 0 0 10 10 یخ  زده,) haddock(ماھي روغن  کوچک   3037200 18

 0 0 10 10 یخ  زده,) Lieus noirs(ماھي لیونوا ر  3037300 19

 0 0 45 45 سایر ماھیھاي  مکرل  بجز بلو و جک  مکرل  یخ  زده 3037490 20

ناي  فیلھ  باستث(یخ  زده  ,قسمت ھاي  گوشتي ماھي  3049000 21
 0 0 35 35 )ماھي

 0 0 15 15 مناسب  برا ي  خورا ک  ا نسان, زبره وحبھ ماھي,آرد 3051000 22

ماھیآزا د ا قیانوس ا , خانوا ده ماھیآزا دا قیانوس آرا م 3054100 23
 0 0 15 15 )دودي ( ودا نوب ,, طلس

 0 0 15 15 دودي,) ھمچنین  فیلھ (شاه  ماھي  3054200 24

 0 0 15 15 )باستثناي  ماھي آزا د و شاه ماھي(ماھي دودي   3054900 25

مناسب , زبره وحبھ یخ  زده,آرد, ھمچنین, قشردا را ن 3061900 26
 125,449 1,116,495,715 30 30 غیرمذکوریامشمول درج, برا ي خورا ک  ا نسان

بھ  ا ستثناي   (post larueپست  الر و میگوي  زنده  3062320 27
 0 0 10 10 )خ  زده  ی

تازه , زنده, غیرا زقشردا را ن, آبزیان بیمھره 3079100 28
 0 0 25 25 یاسردکرده خورا کیغیرمذکوریامشمول درجاي دیگر

صدفدا را ن , محصوالت ا زماھیھایاقشردا را ن 5119100 29
 0 0 30 30 حیوا نات مرده فصل, یاسایرآبزیان فاقدستون فقرا ت

رگیل  باستثناي  نارگیل  قطعھ  قطعھ  شده  خشک  نا 8011900 30
 5,304,592 47,210,865,169 30 30 کرده

 1,070,749 9,529,666,322 25 40 تازه  یا خشک  کرده, آناناس  8043000 31

تازه  یا خشک  , ا نبھ  و جوز ا نجبان , گالبي ھندي  8045000 32
 86,488 769,742,734 25 45 کرده

 19,097,428 169,967,113,436 10 45 تازه  یا خشک  کرده, پرتقال  8051000 33

تازه  یا خشک  , غیره ...  ویلکینگ , کلمانتین ,نارنگي 8052000 34
 3,488,995 31,052,056,843 10 45 کرده

 175,948 1,565,935,562 10 45 تازه, سیب  8081000 35

 0 0 10 40 تازه,زردآلو  8091000 36

 0 0 10 45 تازه,گیالس  و آلبالو  8092000 37

 tea bag( 40 60 59,826,208 6,722(چاي  کیسھ ا ي   9023010 38

وجزئا تخمیرشده بھ  نحوي  )تخمیرشده (چاي  سیاه   9024090 39
 42,144,689 375,087,729,599 30 30 ٠٩٠٢۴٠١٠دیگر بجز ردیفھاي  

 133 1,184,430 55 45 ا جزا ء آنو ) باستثناء خام (روغن  سویا  15079000 40



 ١٢

 12,010 106,885,316 40 30 و ا جزا ء آن) باستثناي  خام (روغن  بادا م  زمیني  15089000 41

 68,783 612,167,795 80 70 )باستثناي  بکر(روغن  زیتون  و ا جزا ء آن   15099000 42

43 15119030  R.B.D---ريلیت 200  درظروف  ا ولئین  سوپرپالم   
 0 0 15 15 وبیشتر

روغن گلرنگ  ,)باستثناي خام (روغن دا نھ آفتابگردا ن  15121900 44
 51,977 462,593,330 55 45 باستثناي خام)carthame(یازعفرا ن کاذب 

تصفیھ شده , وا جزا ءآن)باستثناي خام (روغن پنبھ دا نھ  15122900 45
 8,641 76,904,398 55 45 یا نشده تغییرنیافتھ شیمیائي

 RBD 15 15 11,650,648,808 1,309,062پالمیست  کرنل 15132910 46

تصفیھ شده ,وا جزا ءآنھا)باستثناي خام (روغن ذرت  15152900 47
 1,275,709 11,353,813,627 55 45 یانشده ولي ا ز لحاظ شیمیایي تغییر نیافتھ

 10,390 92,475,306 55 45 )باستثناي  مارگارین  مایع (مارگارین   15171000 48

ھمچنین  قیمھ  , سایر فرآورده ھا یا کنسروھاي  ماھیھا 16042000 49
 41,509 369,427,620 40 30 غیرمذکوریادر جاي  دیگر, شده

آماده  , صدفدا را ن  و سایر آبزیان  فاقد ستون  فقرا ت  16059000 50
 988 8,794,506 40 30 شده  یا کنسرو شده

 49,438 439,995,900 75 65 آدا مس 17041000 51

کھ  در ,بدون  کاکائو ,) ھمچنین  شکالت  سفید(شیریني  17049000 52
 160,372 1,427,313,140 75 65 جاي  دیگري  مذکور نباشد

یا موا د شیرین  )قند(کھ  بھ  آن  شکر ,پودر کاکائو  18061000 53
 8,672 77,182,369 75 65 کننده  دیگر ا فزوده  شده  باشد

بھ  صورت  بلوک  ,غیره  حاوي  کاکائو,  شکالت 18063100 54
)block( ,49,842 443,592,585 75 65 پرشده, میلھ یاقلم, تختھ 

, بھ صورت غیرا زبلوک,حاوي کاکائو, غیره, شکالت 18069000 55
 101,542 903,720,335 75 65 غیرمذکوردرجاي دیگر, میلھ یاقلم, تختھ

لغایت ٠۴٠١فرآورده ھاي غذا ئیا زمحصوالت  19019000 56
 430,461 3,831,107,138 55 45 غیرمذکوریامشمول درج..فاقدکاکائو,...یاا زآرد٠۴٠۴

خمیرھاي  غذا ئي پختھ  نشده  کھ  حاوي  تخم  مرغ   19021900 57
 70,052 623,463,909 75 65 پرنشده,نباشد

 پختھ  شده  یا ا ماده  حتي( خمیرھاي  غذا ئي پرشده   19022000 58
 55,004 489,539,065 75 65 )شده  بھ  نحو ي دیگر

کھ در جاي  دیگري  مذکور ,سایرخمیرھاي غذا ئي 19023000 59
 65,120 579,566,867 75 65 نباشند

 234,434 2,086,459,671 50 45 )باستثناي  ذرت (غالت  آماده  شده  بھ  شکل  دا نھ   19049000 60

بیسکویت  ھایي کھ  بھ  آنھا موا د شیرین  کننده  ا فزوده   19053100 61
 8,906 79,265,575 50 45 ا ند

محفوظ شده درسرکھ یا , میوه ھاوغیره, سایر سبزیجات 20019000 62
 42,290 376,385,372 55 45 غیرمذکور درجاي  دیگر,  درجوھرسرکھ

 1,289,447 11,476,075,452 80 70 رب  گوجھ  فرنگي 20029010 63

یخ زده , غیره, سایرسبزیجات محفوظ شده بجزدرسرکھ 20049000 64
 7,199 64,072,255 55 45  غیرمذکوردرجاي  دیگر٢٠٠۶باستثناي محصوالت 

و , محفوظ شده  بھ  جز در سرکھ , غالف  نکنده ,لوبیا 20055900 65
 7,653 68,110,245 55 45 یخ  نزده, غیره 

محفوظ شده  بھ  جز در سرکھ  یا در ,   شیرین ذرت 20058000 66
 135,481 1,205,777,514 55 45 یخ  نزده, جوھر سرکھ 

یخ  , سبزیجات  محفوظ شده  بھ  جز در سرکھ  و غیره  20059000 67
 19,780 176,039,864 55 45 کھ  در جاي  دیگري  مذکور نباشد, نزده 

 2,599 23,134,347 55 45 محفوظ شده,بادا م  زمیني  20081100 68

ھمچنین  ,) تخم ھا(دا نھ ھا,میوه ھاي  سخت پوست   20081900 69
 478 4,251,456 55 45 محفوظ شده,مخلوط ھا

باستثناي آنھا کھ  (آماده شده یامحفوظ شده , آناناس 20082000 70
 2,864,531 25,494,321,528 55 45 ) میباشند٢٠٠٧ و ٢٠٠۶مشمول  شماره  

باستثناي  (آماده شده یامحفوظ شده ,ھلوشلیل  وشفت  ا لو 20087000 71
 289,218 2,574,036,196 55 45 )٢٠٠٧ و ٢٠٠۶شماره  تعرفھ   

باستثناي  آنھا کھ  (آماده شده یامحفوظ شده ,توت  فرنگي 20088000 72
 10,260 91,313,847 55 45 ) میباشند٢٠٠٧ و ٢٠٠۶مشمول  شماره  

کھ  در ,  آماده  شده  یا محفوظ شده, وغیره,رمیوه ھاسای 20089900 73
 107,815 959,553,145 55 45 جاي  دیگري  مذکور نباشند

تخمیرنشده  کھ  بھ  آن  ا لکل  ا , آب پرتقال  یخ زده  20091100 74
 945,770 8,417,348,972 80 70 فزوده  نشده  باشد

کھ  بھ  آن  ا لکل  ا ,  تخمیرنشده, آب  پرتقال  یخ  نزده 20091900 75
 2,423,099 21,565,577,302 80 70 فزوده  نشده  باشد

 37,489 333,649,313 80 70 ٢٠آب  گریپ  فروت  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز  20092900 76

 تجاوز ٢٠آب  آناناس  بایک  مقیاس  بریکس  کھ  ا ز  20094100 77
 7,203 64,102,920 80 70 نکند



 ١٣

تجاوز ٣٠آب  ا نگور بایک  مقیاس  بریکس  کھ  ا ز  20096100 78
 5,076 45,172,687 80 70 نکند

کھ  بھ  آن  ا لکل  ا ,تخمیرنشده  ,مخلوط آب  میوه ھا  20099000 79
 578,282 5,146,706,969 80 70 فزوده  نشده  باشد

 10,803 96,147,566 55 45 سس  سویا 21031000 80

 36,346 323,479,459 55 45 جھ  فرنگي و سایر سس ھاي  گوجھ فرنگيکچاب  گو 21032000 81

سرکھ  خورا کي و بدل  سرکھ  خورا کي کھ  ا ز جوھر  22090000 82
 21,751 193,581,628 40 30 سرکھ  بدست  میآید

 263,490 2,345,058,950 55 45 فرآورده ھا برا ي  آرا یش  لب 33041000 83

 136,427 1,214,204,682 55 45 ھا برا ي  آرا یش  ناخن  دست  و پافرآورده  33043000 84

پودرھاحتي پودرھاي  بھم  فشرده  برا ي  مصارف  آرا  33049100 85
 56,093 499,226,815 55 45 یشي

مرا قبت پوست , فرآورده ھابرا ي زیبائیوآرا یش 33049900 86
 3,549,153 31,587,462,411 55 45 وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غیرمذکوردرجاي دیگر

 3,058,269 27,218,595,741 55 45 شامپوھا 33051000 87

 20,305 180,712,756 55 45 فیکساتور مو 33053000 88

فرآورده ھا برا ي  پاکیزگي و آرا یش  مو کھ  در جاي   33059000 89
 4,848,554 43,152,126,631 55 45 دیگري  مذکور نباشد

 3,103,314 27,619,492,319 55 45 موا د پاک  کننده  دندا ن 33061000 90

نخ  دندا ن (نخ  برا ي  تمیزکردن  بین  دندا نھا 33062000 91
 60,798 541,099,739 55 45 بصورت  بستھ ھاي  خرده فروشي فردي,)

فرآورده  برا ي  بھدا شت  دھان  یادندا ن  غیر مذکور  33069000 92
 37,099 330,181,313 55 45 درجاي  دیگر

حین  ا صالح  و , فرآورده ھا برا ي  قبل  ا ز ا صالح  33071000 93
 848,850 7,554,766,201 55 45 بعد ا ز ا صالح  صورت

 536,869 4,778,133,170 55 45 بوزدا ھاي  بدن  و ضد ترشح  عرق 33072000 94

 151,267 1,346,275,309 55 45   ا ستحماما مالح  معطر وسایر فرآورده ھا برا ي 33073000 95

وسایر فرآورده ھاي  ) AGARBATTI(عود  33074100 96
 22,358 198,989,288 55 45 معطرکننده  کھ  باسوختن  عمل  میکنند

فرآورده ھا برا ي  بوزدا یي ا ماکن  کھ  در جاي  دیگر  33074900 97
 2,781,362 24,754,120,772 55 45 مذکور نباشد

 469,195 4,175,833,628 45 30 مایع  مخصوص  شستشوي  لنزھاي  چشمي 33079010 98

سایر فرآورده ھاي  عطرسازي آرا یشي یا  33079090 99
 24,042 213,972,767 55 45 پاکیزگیغیرمذکور

 1,690,286 15,043,549,395 55 45 صابون  حمام  ودستشویي 34011110 100

 11,079 98,605,276 55 45 ھصابون  بچ 34011130 101

سایرصابونھابرا ي  مصارف پاکیزگي بھ شکل  شمش   34011190 102
 2,107,137 18,753,521,471 55 45 یامیلھ چونھ  تکھ  قالبي وکاغذآغشتھ  شده  بھ

 3,074 27,360,442 55 45 مایع 34012010 103

 65,634 584,138,543 55 45 سایر صابونھابھ  ا شکال  دیگر 34012090 104

محصوالت وفرا ورده ھاي آلیتانسیوا کتیف بشکل مایع  34013000 105
 375,720 3,343,911,355 55 45 یاکرم بستھ بندي برا ي خرده فروشیحتیا گرباص

 50,366 448,260,722 40 30 پودریا مایع  لباسشویي ماشیني 34022020 106

 61,663 548,803,503 40 30 کاره٢پودریا مایع  لباسشویي  34022030 107

 75,264 669,850,891 40 30 پودرماشین  ظرفشویي 34022040 108

 2,735 24,344,455 40 30 ژل  یا مایع  ظرفشویي 34022050 109

 1,262 11,232,702 40 30 پودرکف  شوي 34022060 110

کرم ھا و فرآورده ھاي  مشابھ  برا ي  ,جالھا,وا کسھا 34051000 111
 310,545 2,763,850,968 40 30 فش  یا چرمک

کرم ھا و فرآورده ھاي  مشابھ  برا ي  نگھدا ,جالھا  34052000 112
 41,340 367,922,783 40 30 ري  کارھاي  چوبي

و فرآورده ھاي  مشابھ  برا ي  بدنھ  وسایل  ,جالھا  34053000 113
 566,949 5,045,847,337 40 30 )باستثناي  جالھا برا ي  فلزا ت (نقلیھ  

 85,937 764,838,825 40 30 پودر و سایر فرآورده ھا برا ي  پاک  کردن,خمیر 34054000 114



 ١۴

کرم ھا و فرآورده ھاي  مشابھ  کھ  در جاي  ,سایر جالھا 34059000 115
 212,409 1,890,441,205 40 30 دیگري  مذکور نباشد

عکسبردا , حساس  شده,مقوا وموا دنسجي عکاسي,کاغذ 37032000 116
 5,590,149 49,752,326,706 30 15 )پلي کروم  ( ري  نشده  برا ي  عکاسي رنگي 

117 
39199050 

 چسب خورده باچسب  پایھ حاللیا PVCرول
 log roll of adhesive(لیمخصوص لنت برق  

coated( 
10 20 18,374,698,218 2,064,573 

مستحکم , پلیمرھاي  آکریلیکا زسایر..., ورق, صفحھ 39205900 118
 2,808,353 24,994,345,700 30 10 فاقدتکیھ گاه یاجورنشده باموا, ومطبق  نشده

 211,662 1,883,792,709 40 30 ظروف  مالمین 39241010 119

لوا زم  سرمیزولوا زم  آشپزخانھ  پالستیکي بجزظروف   39241090 120
 1,999,869 17,798,833,597 40 30 مالمین

لوا زم  خانھ دا ري  و پاکیزگي کھ  درجاي  دیگر  39249000 121
 4,201,149 37,390,224,878 40 30 ا ز موا د پالستیکي, مذکور نیست 

 3,212,185 28,588,449,340 40 30 لوا زم  برا ي  دفترکار و مدا رس ا ز موا د پالستیکي 39261000 122

ھمچنین  ا نوا ع  دستکش  (س  سایرلباس  ومتفرقات  لبا 39262090 123
 322,645 2,871,537,179 55 45 بھ  غیرا ز مصارف  پزشکي وسینماي)

مجسمھ ھاي  کوچک و سایرا شیاء تزئیني ا زموا د  39264000 124
 1,431,096 12,736,755,705 55 45 پالستیکي

 271,972 2,420,551,138 50 40 مدا د پاک  کن  ا زکائوچوي  ولکانیزه 40169200 125

قایق  یاسپر حتي قابل  بادکردن  برا ي  پھلوگیري   40169400 126
 30,255 269,273,600 50 40 کشتي

کھ  , ا زکائوچوي  ولکانیزه , ا شیاء قابل  بادکردن  40169500 127
 246,441 2,193,325,344 50 40 درجاي  دیگر مذکور نباشد

دباغیا زحیوا نات ا زنوع  چرم وپوست کامل آماده بعد 41071100 128
 0 0 55 45 گاوا سب موکنده دا نھ دا نھ کامل الیھ الیھ

چرم وپوست کامل آماده بعددباغیا زحیوا نات ا زنوع   41071200 129
 0 0 55 45 گاوا سب موکنده الیھ الیھ بریده شده  دا نھ

ب  چرم  پوست  کامل  ا ز حیوا نات  ا ز نوع  گاو یا ا س 41071900 130
 119,500 1,063,551,604 55 45 ۴١١۴غیرا ز چرمھاي  مشمول  شماره  

چرم  بیشتر آماده  شده  بعد ا ز دباغي ا زنوع  گاویاا  41079100 131
 11,148 99,218,229 55 45 سب دا نھ دا نھ کامل  الیھ  الیھ  بریده

یاا چرم  بیشتر آماده  شده  بعد ا ز دباغي ا زنوع  گاو 41079200 132
 0 0 55 45 سب الیھ الیھ  بریده شده دا نھ  دا نھ

سایرچرم بیشترآماده شده بعددباغییاکرا ستینگ وچرم  41079900 133
 0 0 70 65 پارشمینھ شده ا زحیوا نات ا زنوع گاویاا سب

مدرسھ ,ا سناد, بزرگ(کیف , چمدا ن, رختدا ن 42021100 134
 209,165 1,861,568,262 90 65  طبیعيباسطح خارجیا زچرم,ومحفظھ ھاي ھمانند)

مدرسھ ,ا سناد, برزک(کیف , چمدا ن, رختدا ن 42021200 135
 2,789,523 24,826,753,150 90 65 ومحفظھ ھاي ھمانند باسطح خارجي ا زموا دپالستیک)

کیف مدرسھ  ,کیف  ا سناد, کیف برک, چمدا ن, رختدا ن 42021900 136
 2,618,390 23,303,666,321 90 65 شندکھ  درجاي  دیگر مذکور نبا

دوباره  ,کیف  دستي باسطح  خارجیا ز چرم  طبیعي 42022100 137
 29,497 262,524,765 90 65 ساختھ  یاا زچرم  ورني شده

کیف  دستي باسطح  خارجي ا زورق ھاي  پالستیکي یاا  42022200 138
 347,090 3,089,104,777 90 65 زموا دنسجي

 1,178,205 10,486,024,390 90 65 کھ  درجاي  دیگر مذکور نباشد,کیف  دستي  42022900 139

ا شیاءا زنوعیکھ معموالدرجیب یاکیف دستیحمل میشود  42023100 140
 41,534 369,652,156 90 65 ا زچرم  طبیعیدوباره ساختھ یاورنیشده

ا ,ا شیاءا ز نوع  قابل  حمل  درجیب  یاکیف  دستي 42023200 141
 77,761 692,071,739 90 65 زورقھاي  موا د پالستیکي یاا زموا دنسجي

ا شیاءا زنوعیکھ معموالدرجیب یاکیف دستیحمل   42023900 142
 116,086 1,033,163,830 90 65 کھ  درجاي  دیگرمذکورنباشد,میشود

باسطح ,جعبھ ھاومحفظھ ھاغیرمذکوردرجاي دیگر 42029100 143
 11,165 99,370,185 90 65 وباره ساختھ یاا زچرم ورني شدهخارجیا زچرم طبیعید

باسطح ,جعبھ ھاومحفظھ ھاغیرمذکوردرجاي دیگر 42029200 144
 15,097 134,363,189 90 65 خارجیا زورق ھاي  موا دپالستیکي یاا زموا د نسجي

جعبھ ھا و محفظھ ھائي غیرمذکوردرجاي دیگرباسطح   42029900 145
 402,974 3,586,468,269 90 65   کھ  درجاي  دیگرمذکورنباشخارجي ا زموا دي

 35,766 318,315,529 55 45 کفرا ژ برا ي  بتون ریزي  ا ز چوب 44184000 146

مصنوعات  نجاري  و قطعات  چوب بست  برا ي   44189000 147
 46,951 417,867,358 55 45 ساختمان ا زچوب غیرمذکوردرجاي  دیگر

 653,122 5,812,785,418 55 45 ا شیاء چوبي برا ي  سرویس  میز یا آشپزخانھ 44190000 148

جعبھ  برا ي , چوب خاتم کاري  شده ومنبت کاري شده 44209000 149
 574,062 5,109,149,898 50 40 ...مبلمان چوبي,زیورآالت وکاردوچنگال ا شیاء

 12,502 111,266,835 50 40 رخت آویز چوبي 44211000 150



 ١۵

 47,026 418,528,426 40 30 پاکت کاغذي یامقوا ئي 48171000 151

ا , کارت پستال غیرمصوروکارت نامھ گاري,نامھ پاکتي 48172000 152
 79,370 706,393,041 40 30 زکاغذیامقوا

حاوي , کیف وظروف ھمانندا زکاغذیامقوا, کیسھ, جعبھ 48173000 153
 36,476 324,636,236 40 30 مجموعھ ا ي ا زا شیاءنامھ نگاري

 406 3,612,227 55 45 کاغذ توا لت 48181000 154

دستمال  پاک کردن  آرا یش  و دست  ; دستمال  کاغذي  48182000 155
 88,716 789,569,829 55 45 پاک کن  ا ز کاغذ

 103,476 920,937,342 55 45 رومیزي  و دستمال  سفره  ا ز کاغذ 48183000 156

 3,156 28,088,595 55 45 لباس  ومتفرقات  لباس 48185000 157

 105,964 943,079,625 55 45 دفترچھ  مشق 48202000 158

پوشھ ,)مخصوص  ا ورا ق  جدا شدنیوا نوا ع  دیگر(جلد 48203000 159
 68,148 606,520,181 55 45 و جلد پرونده  ا زکاغذ یا مقوا

اب وسایرنوشت ا فزا جلدکت, دستھ ھاي کاغذخشک کن 48209000 160
 117,561 1,046,291,369 55 45 ا زکاغذومقوا,رکھ درجاي دیگرمذکورنباشد

 623,163 5,546,154,015 55 45 غیرا ز چاپ  شده, ا نوا ع  برچسب ا ز کاغذ یا مقوا 48219000 161

پیالھ وا شیاءھمانندا , فنجان, بشقاب, دوري,سیني 48236000 162
 228,909 2,037,285,731 35 25 زکاغذیامقوا

کارت چاپ شده ,کارت پستال چاپ شده یامصور 49090000 163
 22,680 201,848,773 40 30 ...و,حتیمصور,ا طالعیھ ھاي شخصي, بامضمون تھنیت

چاپ شده  و ھمچنین  تقویم  بصورت  , تقویم ا زھرنوع 49100000 164
 29,453 262,134,990 50 40 دستھ  کھ  ا ورا ق  آن بمرورا یام  کندیابا

 0 0 70 40 .پارچھ ھاي تاروپودباف ا زکج ا بریشم 50071000 165

دا را ي حدا قل , سایرپارچھ ھایتاروپودا زا بریشم 50072000 166
 2,196 19,542,976 70 40 غیرا, درصدوزنیا زا بریشم یاا خال ا بریشم٨۵

دا را ي  ,  ده سایرپارچھ  ھاي  تار و پود باف  چاپ  ش 50079000 167
 57,890 515,218,129 70 40 . درصد ا بریشم٨۵کمتر ا ز 

کرک (پشم یا%٨۵پارچھ ھاي تاروپودباف باحدا قل  51111100 168
 0 0 70 40 گرم ي٣٠٠بھ  وزن  ھرمترمربع , حیوا ن حالجیشده )

کرک (پشم یا%٨۵پارچھ ھاي تاروپودباف باحدا قل  51111900 169
 0 0 70 40 گرم٣٠٠ ھرمترمربع بیشترا ز,حیوا ن حالجیشده)

مخلوط شده , پارچھ ھاي تاروپودباف ا زپشم حالجیشده 51112000 170
 5,441 48,428,952 70 40 بارشتھ ھاي سنتتیک یامصنوعي

مخلوط باا , پارچھ ھاي تاروپودباف ا زپشم حالجیشده 51113000 171
 23,391 208,182,312 70 40 لیاف سنتتیک یامصنوعیغیریکسره

سایرپارچھ ھاي تاروپودباف ا زپشم حالجیشده یاموي  51119000 172
 25,754 229,209,290 70 40 حیوا ن حالجیشده  غیرمذکوردرجاي دي)کرک (نرم 

پشم شانھ زده %٨۵باحدا قل , پارچھ تاروپودباف 51121100 173
 16,077 143,081,188 70 40 حیوا ن شانھ زده بھ وزن ھرمترمربع)کرک (یاموینرم 

یابیشترپشم %٨۵باحدا قل , پارچھ ھاي تاروپودباف 51121900 174
 37,134 330,492,225 70 40 ھرمترمربع ب, حیوا ن شانھ زده)کرک (یاموي نرم  

حیوا ن )کرک (یاا زموینرم , پارچھ ھایا زپشم شانھ زده 51122000 175
 0 0 70 40 شانھ زده کھ بارشتھ ھاي سنتتیک یامصنوعیم

حیوا ن شانھ )کرک (پارچھ ا زپشم شانھ زده یاموینرم  51123000 176
 25,560 227,486,184 70 40 زده کھ باا لیاف سنتتیک یامصنوعیغیریکسره م

پارچھ ھاي تاروپودباف ا زپشم شانھ زده یاا زموي نرم  51129000 177
 0 0 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگ, حیوا ن شانھ زده)کرک (

پارچھ تاروپودباف ا زموي زبرحیوا ن یاا زموي یال  51130000 178
 0 0 50 20 .ودم

 میلي متر وباالتر حالجي نشده  ٢٩پنبھ  با طول  تار 52010010 179
 18,339,543 163,221,933,136 15 4 یاشانھ  نزده

سایرپنبھ حالجي نشده  یاشانھ  نزده بجزپنبھ  باطول   52010090 180
 0 0 15 20 تاربلند

 درصد ٨۵دا را ي  , سفید نشده, ا زپنبھ, ساده  باف 52081100 181
 51,767 460,726,962 70 40 گرم  یاک١٠٠بوزن  ھرمترمربع  , یابیشترپنبھ

, پنبھ%٨۵باحدا قل  , سفید نشده, ا زپنبھ, ساده  باف 52081200 182
 958,237 8,528,310,569 70 40 گرم وحدا کثر١٠٠بوزن ھرمترمربع بیش ا ز

دا را ي  , سفیدنشده, سھ نخ یاچھارنخ جناغیباف 52081300 183
 0 0 70 40 گ٢٠٠بوزن ھرمترمربع کمترا ز, درصدیابیشترپنبھ٨۵

, سفیدنشده, ا زپنبھ, پارچھ ھاي تاروپودباف 52081900 184
 130,876 1,164,792,255 70 40 .درصدپنبھ٨۵باحدا قل ,غیرمذکوردرجاي دیگر

185 
52082100 

دا را ي , سفیدشده, ا زپنبھ, ده بافسا
گرم ١٠٠بوزن ھرمترمربع , درصدیابیشترپنبھ٨۵

 .یاکمتر
40 70 171,912,550 19,316 

186 
52082200 

دا را ي , سفیدشده, ا زپنبھ, ساده باف
بوزن ھرمترمربع بیش ا , درصدیابیشترپنبھ٨۵

 .گرم١٠٠ز
40 70 3,512,777,723 394,694 



 ١۶

ھمچنین  جناغي مورب (یاچھارنخ  جناغي باف سھ نخ   52082300 187
 0 0 70 40 .پنبھ%٨۵باحدا قل ,  سفیدشده,) باف 

, سفیدشده, ا زپنبھ, پارچھ ھاي تاروپودباف 52082900 188
 67,748 602,960,648 70 40 .پنبھ%٨۵با,غیرمذکوردرجاي دیگر

189 
52083100 

دا را ي , رنگرزي شده, ساده باف ا زپنبھ
گرم ١٠٠بوزن ھرمترمربع , شترپنبھدرصدیابی٨۵

 .یاکمتر
40 70 0 0 

190 
52083200 

دا را ي , رنگرزي شده, ساده باف ا زپنبھ
بوزن ھرمترمربع بیش ا , درصدیابیشترپنبھ٨۵

 .گرم١٠٠ز
40 70 1,893,434,205 212,745 

پارچھ تاروپودي سھ نخ یاچھارنخ  جناغي باف یاجناغي  52083300 191
 0 0 70 40 پنب%٨۵باحدا قل  , ي شدهرنگرز, مورب باف

, رنگرزي  شده, پارچھ تاروپودباف ا زپنبھ 52083900 192
 74,744 665,219,731 70 40 یابیشترپنبھ%٨۵غیرمذکوردرجاي دیگربا

باحدا , ا زنخھاي برنگھاي گوناگون, ساده باف ا زپنبھ 52084100 193
 0 0 70 40 گرم یاکمت١٠٠بوزن ھرمترمربع , پنبھ%٨۵قل  

باحدا قل  , ا زنخھاي رنگارنگ, ساده باف ا زپنبھ 52084200 194
 0 0 70 40 .گرم١٠٠بوزن ھرمترمربع بیش ا ز, پنبھ٨۵%

ا , نخ جناغیباف جناغیمورب باف۴یا٣پارچھ تاروپودي  52084300 195
 0 0 70 40 پنبھ%٨۵باحدا قل , زنخھاي رنگارنگ

, ا زنخھاي رنگارنگ, ا زپنبھ, پارچھ ھاي تاروپودباف 52084900 196
 46,739 415,978,880 70 40 پنبھ%٨۵غیرمذکوردرجاي دیگرباحدا قل 

197 
52085100 

دا را ي , چاپ شده, ساده باف ا زپنبھ
گرم ١٠٠بوزن ھرمترمربع , درصدیابیشترپنبھ٨۵

 .یاکمتر
40 70 0 0 

198 
52085200 

دا را ي , چاپ شده, ساده باف ا زپنبھ
بوزن ھرمترمربع بیش ا , رپنبھدرصدیابیشت٨۵

 .گرم١٠٠ز
40 70 1,036,065,249 116,412 

چاپ , نخ جناغییاجناغیموب باف۴یا٣پارچھ تاروپودي  52085300 199
 0 0 70 40 .یابیشترپنبھ%٨۵با, شده

, یابیشترپنبھ%٨۵با, چاپ شده, پارچھ تاروپودي ا زپنبھ 52085900 200
 114,341 1,017,630,934 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگر

بوزن , یابیشترپنبھ%٨۵با, سفیدنشده, ساده باف ا زپنبھ 52091100 201
 940,836 8,373,443,529 70 40 .گرم یابیشتر٢٠٠ھرمترمربع 

, نخ جناغییاجناغیمورب باف۴یا٣پارچھ تاروپودي  52091200 202
 24,882 221,452,200 70 40 .درصدیابیشترپنبھ٨۵با, سفیدنشده

, پنبھ%٨۵باحدا قل , سفیدنشده, ا زپنبھ, پارچھ تاروپودي 52091900 203
 60,112 535,000,473 70 40 گرم غیرمذکوردرجاي٢٠٠ھرمترمربع حدا قل 

204 
52092100 

دا را ي , سفیدشده, ا زپنبھ, ساده باف
گرم ٢٠٠بوزن ھرمترمربع , درصدیابیشترپنبھ٨۵

 .یابیشتر
40 70 332,931,578 37,408 

, نخ جناغییاجناغیمورب باف۴یا٣پارچھ تاروپودي  52092200 205
 59,275 527,549,113 70 40 گ٢٠٠ھرمترحدا قل , پنبھ%٨۵باحدا قل , سفیدشده

206 
52092900 

باحدا قل , سفیدشده, پارچھ تاروپودباف ا زپنبھ
گرم ٢٠٠ھرمترمربع حدا قل , پنبھ٨۵%

 غیرمذکوردرجا
40 70 544,539,282 61,184 

دا را ي , رنگرزي شده, ساده باف ا زپنبھ 52093100 207
 6,220 55,358,432 70 40 .گرم یابیشتر٢٠٠بوزن ھرمترمربع , یابیشترپنبھ٨۵%

نخ جناغیھمچنین جناغیمورب ۴یا٣پارچھ تاروپودي  52093200 208
 35,706 317,782,000 70 40 ه, یابیشترپنبھ%٨۵باحدا قل , رنگرزي شده, باف

209 
52093900 

باحدا قل , رنگرزي شده, رچھ تاروپودي ا زپنبھپا
گرم ٢٠٠ھرمترمربع حدا قل , پنبھ٨۵%

 غیرمذکوردرجا
40 70 251,936,500 28,307 

, ا زنخھاي رنگارنگ, پارچھ ساده باف ا زپنبھ 52094100 210
 12,617 112,290,259 70 40 .گرم یابیشتر٢٠٠بوزن مترمربع , یابیشترپنبھ%٨۵با

, یابیشترپنبھ%٨۵دا را ي , "دنیم" پارچھ ھاي موسوم بھ 52094200 211
 1,679,428 14,946,909,567 70 40 .گرم بابیشتر٢٠٠بوزن ھرمترمربع 

ا , نخ جناغییاجناغیمورب باف۴یا٣پارچھ تاروپودي  52094300 212
 62,032 552,087,025 70 40 ھرمترم, پنبھ%٨۵باحدا قل , زنخھاي رنگارنگ

, ا زنخھاي رنگارنگ, چھ ھاي تاروپودي ا زپنبھپار 52094900 213
 93,523 832,355,645 70 40 گرم٢٠٠ھرمترمربع حدا قل , پنبھ%٨۵باحدا قل 

باحدا قل , چاپ شده, ا زپنبھ, پارچھ تاروپودي ساده باف 52095100 214
 0 0 70 40 گرم٢٠٠ھرمترمربع , پنبھ٨۵%

215 52095200 3 نخ جناغیباف ھمچنین۴یا , چاپ شده, رب بافجناغیمو 
گر٢٠٠ھرمترمربع حدا قل , پنبھ%٨۵باحدا قل   40 70 0 0 

باحدا قل , چاپ شده, پارچھ ھاي تاروپودباف ا زپنبھ 52095900 216
 306,823 2,730,727,142 70 40 گرم٢٠٠پنبھ ھرمترمربع حدا قل ٨۵%

 ,پنبھ%٨۵باکمترا ز, سفیدنشده, ا زپنبھ, پارچھ ساده باف 52101100 217
 9,072 80,744,424 70 40 .گرم یاکمتر٢٠٠بوزن مترمربع 

, نخ جناغییاجناغیمورب باف۴یا٣پارچھ تاروپودي  52101200 218
 0 0 70 40 بوزن ھرمترمرب, پنبھ%٨۵باکمترا ز, سفیدنشده

219 
52101900 

کھ , سفیدنشده, پارچھ ھاي تاروپودي ا زپنبھ
ن بوز, پنبھ%٨۵غیرمذکوردرجاي دیگریاکمترا ز

 مترمربع
40 70 0 0 



 ١٧

باکمترا , سفیدشده, پارچھ تاروپودي ساده باف ا زپنبھ 52102100 220
 1,623 14,440,426 70 40 .گرم یاکمتر٢٠٠بوزن ھرمترمربع , پنبھ%٨۵ز

نخ جناغیھمچنین جناغیمورب ۴یا٣پارچھ تاروپودي  52102200 221
 0 0 70 40 بوزن مترمر, پنبھ%٨۵باکمترا ز, سفیدشده, باف

222 
52102900 

, سفیدشده, ا زپنبھ, پارچھ تاروپودي
بوزن مترمربع , پنبھ%٨۵باکمترا ز,غیرمذکوردردیگر

 ٠حدا کثر
40 70 0 0 

باکمترا , رنگرزي شده, پارچھ ساده باف ا زپنبھ 52103100 223
 5,870 52,242,018 70 40 .گرم یاکمتر٢٠٠بوزن ھرمترمربع , پنبھ%٨۵ز

224 52103200 3 رنگرزي , جناغیمورب باف  جناغیباف ھمچنیننخ۴یا
بوزن مترمربع حدا کث, پنبھ%٨۵باکمترا ز, شده  40 70 0 0 

225 
52103900 

, رنگرزي شده, پارچھ تاروپودي ا زپنبھ
بوزن , پنبھ%٨۵غیرمذکوردرجاي دیگرباکمترا ز
 مترمربع حدا ک

40 70 17,737,766 1,993 

ا زنخھاي رنگارنگ , ف ا زپنبھپارچھ تاروپودي ساده با 52104100 226
 246,081 2,190,119,534 70 40 گرم یا٢٠٠بوزن مترمربع , پنبھ%٨۵باکمترا ز

نخ جناغیباف ھمچنین ۴یا٣پارچھ تاروپودي  52104200 227
 0 0 70 40 باکمترا, ا زنخھاي برنگھاي گوناگون, جناغیمورب باف

228 
52104900 

, نگارنگا زنخھاي ر, پارچھ تاروپودي ا زپنبھ
بوزن , پنبھ%٨۵غیرمذکوردرجاي دیگرباکمترا ز

 مترمر
40 70 354,804,039 39,866 

, پنبھ%٨۵چاپ شده باکمترا ز, پارچھ ساده باف ا زپنبھ 52105100 229
 0 0 70 40 .گرم یاکمتر٢٠٠بوزن ھرمترمربع 

230 52105200 3 نخ جناغییاجناغیمورب باف۴یا باکمترا , چاپ شده ,
گرم٢٠٠زن مترمربع حدا کثربو, پنبھ%٨۵ز  40 70 0 0 

غیرمذکوردرجاي , چاپ شده, پارچھ تاروپودي ا زپنبھ 52105900 231
 4,786 42,591,801 70 40 بوزن مترمربع حدا کث, پنبھ%٨۵باکمترا ز,دیگر

باکمترا , سفیدنشده, پارچھ تاروپودي ساده باف ا زپنبھ 52111100 232
 0 0 70 40 گرم٢٠٠ا زبوزن ھرمترمربع بیش , پنبھ%٨۵ز

, نخ جناغییاجناغیمورب باف۴یا٣پارچھ تاروپودي  52111200 233
 0 0 70 40 بوزن مترمربع ب, پنبھ%٨۵باکمترا ز, سفیدنشده

غیرمذکوردرجاي , سفیدنشده, پارچھ تاروپودي ا زپنبھ 52111900 234
 3,241 28,847,241 70 40 بوزن مترمربع بیش, پنبھ%٨۵باکمترا ز,دیگر

, سفیدشده, پارچھ ھاي تاروپودي ساده باف ا زپنبھ 52112100 235
 6,271 55,807,710 70 40 ٢٠٠بوزن ھرمترمربع بیش ا ز, پنبھ %٨۵باکمترا ز

پارچھ تاروپودي نخ جناغیباف ھمچنین جناغیباف  52112200 236
 0 0 70 40 بوزن مترمر, پنبھ%٨۵باکمترا ز, سفیدشده, مورب

غیرمذکوردرجاي , سفیدشده, چھ تاروپودي ا زپنبھپار 52112900 237
 0 0 70 40 بوزن ھرمترمربع بیش, پنبھ%٨۵باکمترا ز,دیگر

, رنگرزي شده, پارچھ تاروپودي ساده باف ا زپنبھ 52113100 238
 0 0 70 40 گرم٢٠٠بوزن مترمربع بیش ا ز, پنبھ %٨۵باکمترا ز

239 52113200 3 نخ جناغیباف ھمچنین۴یا رنگرزي , ب بافجناغیمور 
٠ھرمترمربع بیش ا ز, پنبھ%٨۵باکمترا ز, شده  40 70 0 0 

240 
52113900 

, رنگرزي شده, پارچھ تاروپودي ا زپنبھ
مترمربع , پنبھ %٨۵باکمترا ز,غیرمذکوردرجاي دیگر

 بیش ا ز
40 70 0 0 

241 
52114100 

ا زنخھاي , پارچھ تاروپودي ساده باف ا زپنبھ
بوزن مترمربع بیش ا , پنبھ %٨۵باکمترا ز, رنگارنگ

 ز
40 70 0 0 

دا را ي , ا زنخھاي رنگارنگ, "دنیم" پارچھ موسوم بھ 52114200 242
 121,915 1,085,040,000 70 40 بوزن مترمربع, پنبھ %٨۵کمترا ز

ا زنخھاي , نخ جناغیباف یاجناغیمورب باف۴یا٣پارجھ  52114300 243
 0 0 70 40  بيمترمربع, پنبھ%٨۵باکمترا ز, رنگارنگ

, ا زنخھاي رنگارنگ, پارچھ تاروپودي ا زپنبھ 52114900 244
 51,696 460,094,265 70 40 پنبھ مترمربع بي%٨۵باکمترا ز,غیرمذکوردرجاي دیگر

باکمترا , چاپ شده, پارچھ تاروپودي ساده باف ا زپنبھ 52115100 245
 0 0 70 40 .گرم٢٠٠بوزن مترمربع بیش ا ز, پنبھ %٨۵ز

, چاپ شده, نخ جناغییاجناغیمورب باف۴یا٣پارچھ  52115200 246
 0 0 70 40 گر٢٠٠ھرمترمربع بیش ا ز, پنبھ %٨۵باکمترا ز

غیرمذکوردرجاي , چاپ شده, پارچھ تاروپودباف ا زپنبھ 52115900 247
 6,612 58,844,943 70 40 ھرمترمربع بیش, پنبھ%٨۵باکمترا ز,دیگر

بوزن ھرمترمربع , سفیدنشده, پودباف ا زپنبھپارچھ تارو 52121100 248
 0 0 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگر,گرم یاکمتر٢٠٠

بوزن مترمربع , سفیدشده, پارچھ تاروپودي ا زپنبھ 52121200 249
 0 0 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگر,گرم یاکمتر٢٠٠

بوزن مترمربع , رنگرزي شده, پارچھ تاروپودي ا زپنبھ 52121300 250
 65,835 585,935,210 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگر, یاکمترگرم٢٠٠

, ا زنخھاي رنگارنگ, پارچھ تاروپودباف ا زپنبھ 52121400 251
 0 0 70 40 غیرمذکور درجاي دیگ,گرم یاکمتر٢٠٠ھرمترمربع 

بوزن ھرمترمربع , چاپ شده, پارچھ تاروپودباف ا زپنبھ 52121500 252
 0 0 70 40 یگرغیرمذکوردرجاي د,گرم یاکمتر٢٠٠

بوزن , فیدنشده۴س, پارچھ تاروپودباف ا زپنبھ 52122100 253
 1,986 17,673,560 70 40 .غیرمذکوردرجاي دیگر, گرم٢٠٠ھرمترمربع بیش ا ز
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بوزن ھرمترمربع , سفیدشده, پارچھ تاروپودباف ا زپنبھ 52122200 254
 0 0 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگر, گرم٢٠٠بیش ا ز

بوزن , رنگرزي شده, پارچھ تاروپودباف ا زپنبھ 52122300 255
 196,766 1,751,215,700 70 40 گرم غیرمذکوردرجاي دیگر٢٠٠مترمربع بیش ا ز

, ا زنخھاي رنگارنگ, پارچھ تاروپودباف ا زپنبھ 52122400 256
 9,931 88,386,130 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگر, گرم٢٠٠مترمربع بیش ا ز

بوزن مترمربع , چاپ شده, چھ تاروپودباف ا زپنبھپار 52122500 257
 0 0 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگر, گرم٢٠٠بیش ا ز

باا ندا زه ھرنخ ,ا زنایلون یاسایرپلیآمیدھا, نخ تکستوره 54023100 258
 498,400 4,435,758,463 60 40 تکس غیرخرده فروشي۵٠یک الي آن حدا کثر

باا ندا زه ھرنخ ,ن یاسایرپلیآمیدھاا زنایلو, نخ تکستوره 54023200 259
 0 0 60 40 تکس غیرخرده فروشي۵٠یک الي آن بیش ا ز

آماده نشده برا ي خرده ,نخ تکستوره ا زپلیا سترھا 54023300 260
 223,968 1,993,312,258 60 40 فروشي

آماده نشده برا , کھ درجاي دیگرگفتھ نشده, نخ تکستوره 54023900 261
 7,747 68,947,571 60 40 .ي خرده فروشي

پارچھ ھاي تاروپودباف ا زنخ بسیارمقاوم نایلونییاا زپلیا  54071000 262
 1,623,651 14,450,497,577 70 40 .سترھا

پارچھ ھایتاروپودباف کھ ا زنوا ریاا شکال ھمانندا  54072010 263
 232,044 2,065,193,936 60 30 زپلیپروپیلن باترا کم تاریبھ دست میا یند

سایرپارچھ  ھاي تاروپودباف  ا زنوا ریاا شکال  ھمانند  54072020 264
 108,544 966,043,763 70 40 ا زپلي پروپیلن  غیرمذکور

سایرپارچھ ھاي تاروپودباف ا زنوا ریاا شکال ھمانندا  54072090 265
 632,640 5,630,493,829 70 40 زنخ  رشتھ ھایسنتتیک غیرا زپلیپروپیلن

پارچھ ھاي ا زنخ رشتھ ھاي سنتتیک گفتھ شده دریاددا  54073000 266
 74,419 662,332,550 70 40 .قسمت یازدھم٩شت 

 ٨۵با, سفیدشده یانشده, پارچھ ھاي تاروپودباف 54074100 267
 0 0 70 40 .....یابیشترنایلون%

رنگرزي شده ا زنخ رشتھ ھاي , پارچھ ھاي تاروپودباف 54074200 268
 437,838 3,896,759,585 70 40 .....یابیشترنایلون %٨۵اب, سنتتیک

ا , ا زنخھاي برنگھاي گوناگون, پارچھ ھاي تاروپودباف 54074300 269
 63,739 567,275,120 70 40 یابیشترنایلو %٨۵زنخ رشتھ ھاي سنتتیک با

ا زنخ رشتھ ھاي , چاپ شده, پارچھ ھاي تاروپودباف 54074400 270
 150,429 1,338,814,698 70 40 .....یشترنایلونیاب %٨۵سنتتیک با

% ٨۵دا را ي , سفیدشده یانشده, پارچھ ھاي تاروپودباف 54075100 271
 224,346 1,996,676,065 70 40 .یابیشتررشتھ ھاي پلیا سترتکستوره

ا زنخ رشتھ , رنگرزي شده, پارچھ ھاي تاروپودباف 54075200 272
 74,295,855 661,233,112,760 70 40  ھاي پلیا سترتکسترشتھ%٨۵باحدا قل , ھاي سنتتیک

ا , ا زنخھاي برنگھاي گوناگون, پارچھ ھاي تاروپودباف 54075300 273
 3,009,460 26,784,191,593 70 40 رشتھ ھا%٨۵باحدا قل , زنخ رشتھ ھاي سنتتیک

ا زنخ رشتھ ھاي , چاپ شده, پارچھ ھاي تاروپودباف 54075400 274
 431,842 3,843,393,833 70 40 رشتھ ھاي پلیا سترتکستوره%٨۵احدا قل ب, سنتتیک

, سایرپارچھ ھاي تاروپودباف ا زنخ رشتھ ھاي سنتتیک 54076100 275
 474,227 4,220,620,554 70 40 .رشتھ ھاي پلیا سترتکستوره نشده%٨۵باحدا قل 

, کسایرپارچھ ھاي تاروپودباف ا زنخ رشتھ ھاي سنتتی 54076900 276
 4,611,075 41,038,567,297 70 40 رشتھ ھاي پلیا سترتکستوره شده و%٨۵باحدا قل 

باحدا قل , پارچھ ھاي تاروپودباف سفیدشده یانشده 54077100 277
 162,439 1,445,710,450 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگر, رشتھ ھاي سنتتیک٨۵%

% ٨۵ا قل باحد, رنگرزي شده, پارچھ ھاي تاروپودباف 54077200 278
 5,176,802 46,073,542,411 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگر, رشتھ ھاي سنتتیک

باحدا قل , ا زنخھاي رنگارنگ, پارچھ ھاي تاروپودباف 54077300 279
 453,511 4,036,248,226 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگر, رشتھ ھاي سنتتیک٨۵%

% ٨۵ قل باحدا, چاپ شده, پارچھ ھاي تاروپودباف 54077400 280
 1,483,258 13,201,000,010 70 40 .غیرمذکوردرجاي دیگر, رشتھ ھاي سنتتیک

 ٨۵باکمترا ز, پارچھ ھاي تاروپودباف سفیدشده یانشده 54078100 281
 444 3,953,972 70 40 .مخلوط باپنبھ, رشتھ ھاي سنتتیک%

 ٨۵باکمترا ز, رنگرزي شده, پارچھ ھاي تاروپودباف 54078200 282
 2,843,057 25,303,211,209 70 40 .مخلوط باپنبھ,  ھاي سنتتیکرشتھ%

, ا زنخھاي برنگھاي گوناگون, پارچھ ھاي تاروپودباف 54078300 283
 34,182 304,215,893 70 40 مخلوط باپ, رشتھ ھاي سنتتیک %٨۵باکمترا ز

 ٨۵دا را ي کمترا ز, چاپ شده, پارچھ ھاي تاروپودباف 54078400 284
 0 0 70 40 .مخلوط باپنبھ, ي سنتتیکرشتھ ھا%

ا زنخ رشتھ , پارچھ ھاي تاروپودباف سفیدشده یانشده 54079100 285
 13,144 116,979,929 70 40 .کھ درجاي دیگرگفتھ نشده, ھاي سنتتیک

ا زنخ رشتھ , رنگرزي شده, پارچھ ھاي تاروپودباف 54079200 286
 111,401 991,469,840 70 40 .کھ درجاي دیگرگفتھ نشده, ھاي سنتتیک

ا , ا زنخھاي برنگھاي گوناگون, پارچھ ھاي تاروپودباف 54079300 287
 14,625 130,165,349 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگر, زنخ رشتھ ھاي سنتتیک

ا زنخ رشتھ ھاي , چاپ شده, پارچھ ھاي تاروپودباف 54079400 288
 7,065 62,878,357 70 40 .کھ درجاي دیگرگفتھ نشده, سنتتیک

ا زنخ رشتھ ھاي سنتتیک , پارچھ ھاي تاروپودباف 54081000 289
 3,187,672 28,370,282,972 70 40 .ا زریون  ویسکوز, بسیارمقاوم
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% ٨۵دا را ي , پارچھ ھاي تاروپودباف سفیدشده یانشده 54082100 290
 49,475 440,323,115 70 40 .یابیشتررشتھ ھاي مصنوعي

% ٨۵دا را ي , رنگرزي شده, رچھ ھاي تاروپودبافپا 54082200 291
 212,819 1,894,088,377 70 40 .یابیشتررشتھ ھاي مصنوعي

دا , ا زنخھاي برنگھاي گوناگون, پارچھ ھاي تارپودباف 54082300 292
 42,235 375,894,037 70 40 .یابیشتررشتھ ھاي مصنوعي% ٨۵را ي 

% ٨۵دا را ي , پ شدهچا, پارچھ ھاي تاروپودباف 54082400 293
 10,639 94,684,038 70 40 .یابیشتررشتھ ھاي مصنوعي

ا زنخ رشتھ , سفیدشده یانشده, پارچھ ھاي تاروپودباف 54083100 294
 39,801 354,225,490 70 40 .گھ درجاي دیگرگفتھ نشده,ھاي مصنوعي

ا زنخ رشتھ , رنگرزي شده, پارچھ ھاي تاروپودباف 54083200 295
 19,357 172,277,197 70 40 .کھ درجاي دیگرگفتھ نشده,وعيھاي مصن

ا , ا زنخھاي برنگھاي گوناگون, پارچھ ھاي تاروپودباف 54083300 296
 22,928 204,059,352 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگر,زنخ رشتھ ھاي مصنوعي

ا زنخ رشتھ ھاي , چاپ شده, پارچھ ھاي تاروپودباف 54083400 297
 5,531 49,229,023 70 40 . دیگرگفتھ نشدهکھ درجاي,مصنوعي

, حالجیشده,ا زپلیا ستر, ا لیاف سنتتیک غیریکسره 55062000 298
 3,678,543 32,739,030,286 10 4 .غیره

ا لیاف %٨۵باکمترا ز, پارچھ تاروپودباف ساده باف 55131100 299
 851,815 7,581,152,899 70 40 بوزن ھرمت, مخلوطباپنبھ,غیریکسره پلیا ستر

ا لیاف %٨۵باکمترا ز, نخ جناغیباف۴یا٣پارچھ  55131200 300
 0 0 70 40 مخلوط باپنبھ بوزن ھرمترمرب,غیریکسره پلیا ستر

غیرمذکوردرجاي دیگرباکمترا , پارچھ تاروپودباف 55131300 301
 235,713 2,097,847,776 70 40 مخلوط باپنب,ا لیاف غیریکسره پلیا ستر%٨۵ز

302 
55131900 

ا لیاف %٨۵باکمترا ز, سایرپارچھ تاروپودباف
غیرمذکوردرجاي , مخلوط باپنبھ, غیریکسره سنتتیک

 دي
40 70 7,132,529,494 801,408 

باکمترا , پارچھ تاروپودباف ساده باف رنگرزي شده 55132100 303
 7,271 64,712,570 70 40 مخلوطباپنبھ,ا لیاف غیریکسره پلیا ستر%٨۵ز

304 
55132200 

ا لیاف %٨۵نخ جناغیباف کمترا ز۴یا٣پارچھ 
غیریکسره پلیا ستررنگرزي شده مخلوطباپنبھ بوزن 

 مترم
40 70 0 0 

باکمترا ... ,رنگرزي شده, سایرپارچھ تاروپودباف 55132300 305
 22,031 196,077,130 70 40 ...مخلوط باپنبھ,ا لیاف غیریکسره پلیا ستر%٨۵ز

ا %٨۵باکمترا ز, رنگرزي شده, ودبافپارچھ تاروپ 55132900 306
 434,441 3,866,522,537 70 40 بوزن... مخلوطباپنبھ, لیاف غیریکسره سنتتیک

ا %٨۵باکمترا ز, پارچھ ساده تاروپودي بانخ رنگارنگ 55133100 307
 0 0 70 40 مخلوطباپنبھ بوزن,لیاف غیریکسره پلیا ستر

ا زنخھاي , ربنخ جناغییاجناغیمو۴یا٣پارچھ  55133200 308
 0 0 70 40 پنبھ بوزن مترمر,غیرمذکور%٨۵باکمترا ز, رنگارنگ

309 
55133300 

ا زنخ ھاي رنگارنگ , پارچھ تاروپودباف
ا لیاف غیریکسره پلیا %٨۵باکمترا ز...غیرمذکور

 مخ,ستر
40 70 996,984,760 112,021 

 56,888 506,304,584 70 40 سایرپارچھ  ھاي  تاروپود باف 55133900 310

ا لیاف %٨۵باکمترا ز, چاپ شده, پارچھ ساده تاروپودي 55134100 311
 0 0 70 40 ٠کھ بوزن مترمربع , پنبھ,غیریکسره پلیا ستر

312 55134200 3 نخ جناغیباف یاجناغیمورب۴یا باکمترا , باف چاپ شده 
پنبھ,ا لیاف غیریکسره پلیا ستر%٨۵ز .. 40 70 0 0 

ا %٨۵باکمترا ز, اروپودباف چاپ شدهپارچھ ھاي ت 55134300 313
 19,099 169,977,191 70 40 پنبھ,لیاف غیریکسره پلیا ستر

ا لیاف %٨۵باکمترا ز, چاپ شده, پارچھ تاروپودباف 55134900 314
 429,958 3,826,629,260 70 40 بوزن مترمربع حدا کثر...,غیریکسره پلیا ستر

ا لیاف غیریکسره %٨۵ا زپارچھ ساده تاروپودي باکمتر 55141100 315
 10,687 95,116,183 70 40 بوزن مترمربع بیش ا, مخلوطباپنبھ,پلیا ستر

باکمترا , نخ جناغییاجناغیمورب باف۴یا٣پارچھ  55141200 316
 0 0 70 40 مخلوط باپنبھ... ,ا لیاف%٨۵ز

ا لیاف %٨۵باکمترا ز...غیرمذکور, پارچھ تاروپودباف 55141300 317
 373,790 3,326,728,324 70 40 مخلوط باپنبھ,ا سترغیریکسره پلی

ا لیاف غیریکسره %٨۵باکمترا ز, پارچھ تاروپودي 55141900 318
 15,658 139,357,140 70 40 مخلوطباپنبھ, سنتتیک

ا %٨۵باکمترا ز, رنگرزي شده, پارچھ ساده تاروپودي 55142100 319
 0 0 70 40 مخلوط باپنبھ... ,لیاف غیریکسره

, نخ جناغییاجناغیمورب باف رنگرزي شده۴یا٣پارچھ  55142200 320
 0 0 70 40 پنبھ... ا لیاف%٨۵باکمترا ز

ا %٨۵کمترا ز..., رنگرزي شده, پارچھ ھاي تاروپودي 55142300 321
 197,840 1,760,775,939 70 40 مخلوط باپنبھ,لیاف غیریکسره پلیا ستر

ا لیاف %٨۵باکمترا ز, دهرنگرزي ش, پارچھ تاروپودي 55142900 322
 44,650 397,386,298 70 40 مخلوطباپنبھ, غیریکسره سنتتیک

, ا زنخھاي رنگارنگ, پارچھ ھاي تاروپودي ساده 55143100 323
 0 0 70 40 .مخلوط باپنبھ... ا لیاف غیریکسره%٨۵باکمترا ز

ا زنخھاي )باجناغیمورب باف (نخ جناغي۴یا٣پارچھ  55143200 324
 0 0 70 40 باپنبھ مترمربع بیش...%٨۵ کمترا ز,رنگارنگ
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325 
55143300 

, ا زنخھاي رنگارنگ, پارچھ تاروپودي
باپنبھ مترمربع ... ا لیاف%٨۵باکمترا ز...غیرمذکور

 بیش
40 70 0 0 

ا %٨۵باکمترا ز, ا زنخھاي رنگارنگ, پارچھ تاروپودي 55143900 326
 6,374 56,726,869 70 40 بوزن مترمرب...,باپنبھ غیرمذکور... لیاف

ا %٨۵باکمترا ز, چاپ شده, ساده باف, پارچھ تاروپودي 55144100 327
 0 0 70 40 گرم١٧٠باپنبھ مترمربع بیش ا ز... لیاف

, چاپ شده,)باجناغیمورب باف (نخ جناغي۴یا٣پارچھ  55144200 328
 0 0 70 40 باپنبھ مترمربع بي... ا لیاف%٨۵باکمترا ز

باکمترا ...غیرمذکور, چاپ شده, ارچھ تاروپوديپ 55144300 329
 85,815 763,757,031 70 40 گرم١٧٠پنبھ بوزن مترمربع آن بیش ا ز, %٨۵ز

... ا لیاف%٨۵باکمترا ز, چاپ شده, پارچھ تاروپودي 55144900 330
 5,638 50,179,374 70 40 بوزن ھرمترمربع بیش ا...غیرمذکور, باپنبھ

مخلوط ... ا لیاف%٨۵باکمترا ز,  تاروپوديپارچھ ھاي 55151100 331
 638,025 5,678,427,023 70 40 باا لیاف ریون ویسکوز

پارچھ ھاي تاروپودباف ا زا لیاف غیریکسره پلیا  55151200 332
 16,737 148,959,725 70 40 مخلوط شده  بارشتھ ھاي سنتتیک یامصنوعي,ستر

اف غیریکسره پلیا پارچھ ھاي تاروپودباف ا زا لی 55151300 333
 61,351 546,020,558 70 40 حیوا ن)کرک (مخلوط شده  باپشم یاموي نرم ,ستر

زا لیاف غیریکسره پلیا شترمخلوط شده  با پشم  یا موي  55151900 334
 56,788 505,412,472 70 40 حیوا ن  کھ درجاي دیگرگفتھ ن)کرک  (نرم  

اف غیریکسره آکریلیک پارچھ ھاي تاروپودي ا زا لی 55152100 335
 1,125 10,009,375 70 40 یامدآکریلیک مخلوط بارشتھ ھاي سنتتیک یامص

پارچھ ھاي تاروپودي ا زا لیاف غیریکسره آکریلیک  55152200 336
 0 0 70 40 یامدآکریلیک مخلوط باپشم یاکرک

پارچھ ھاي تاروپودباف ا زا لیاف غیریکسره آکریلیک  55152900 337
 95,420 849,237,937 70 40 .کھ درجاي دیگرگفتھ نشده, کیامدآکریلی

, ...,پارچھ ھاي تاروپودي ا زا لیاف غیریکسره سنتتیک 55159100 338
 34,902 310,625,391 70 40 مخلوطبارشتھ ھاي مصنوعییاسنتتیک

, پارچھ تاروپودي ا زا لیاف غیریکسره سنتتیک 55159200 339
 282,941 2,518,173,628 70 40 شم یاکرکمخلوط باپ,غیرمذکوردرجاي دیگر

, پارچھ ھاي تاروپودباف ا زا لیاف غیریکسره سنتتیک 55159900 340
 970,556 8,637,951,197 70 40 .کھ درجاي دیگرگفتھ نشده

دا را ي , پارچھ ھاي تاروپودباف سفیدشده یانشده 55161100 341
 415,380 3,696,885,817 70 40 .یابیشترا لیاف غیریکسره مصنوعي٨۵%

دا را ي , پارچھ ھاي تاروپودباف رنگرزي شده 55161200 342
 16,364 145,640,043 70 40 .یابیشترا لیاف غیریکسره مصنوعي٨۵%

دا , پارچھ ھاي تاروپودباف ا زنخھاي برنگھاي گوناگون 55161300 343
 2,699 24,020,000 70 40 .یابیشترا لیاف غیریکسره مصنوعي%٨۵را ي 

دا را ي , پارچھ ھاي تاروپودباف چاپ شده 55161400 344
 59,960 533,646,239 70 40 .یابیشترا لیاف غیریکسره مصنوعي٨۵%

345 
55162100 

ا لیاف غیریکسره %٨۵دا را ي کمترا ز, وپودباف
مخلوطبارشتھ ھاي مصنوعي سفید نشده  یا ,مصنوعي

 سفي
40 70 361,182,697 40,582 

ا لیاف %٨۵باکمترا ز, رنگرزي شده, ارچھ تاروپوديپ 55162200 346
 15,258 135,799,136 70 40 مخلوط بارشتھ ھاي مصنوعیي,غیریکسره مصنوعي

کمترا , ا زنخھاي رنگارنگ, پارچھ ھاي تاروپودي 55162300 347
 493 4,388,136 70 40 سنتتیک,ا لیاف غیریکسره مصنوعي%٨۵ز

ا لیاف %٨۵باکمترا ز, پ شدهچا, پارچھ تاروپودي 55162400 348
 0 0 70 40 مخلوط بارشتھ ھاي مصنوعییاس,غیریکسره مصنوعي

ا لیاف %٨۵باکمترا ز, پارچھ تاروپودي سفیدشده یانشده 55163100 349
 140,697 1,252,203,884 70 40 مخلوط باپشم یاکرک,غیریکسره مصنوعي

ا %۴٨۵باکمترا ز, رنگرزي شده, پارچھ تاروپودي 55163200 350
 0 0 70 40 مخلوط باپشم یاکرک,لیاف غیریکسره مصنوعي

باکمترا , ا زنخھاي رنگارنگ, پارچھ ھاي تاروپودي 55163300 351
 0 0 70 40 مخلوط باپشم یا,ا لیاف غیریکسره مصنوعي%٨۵ز

ا لیاف %٨۵باکمترا ز, چاپ شده, پارچھ تاروپودي 55163400 352
 0 0 70 40 رکمخلوط باپشم یاک,غیریکسره مصنوعي

باکمترا , سفیدشده یانشده, پارچھ ھاي تاروپودباف 55164100 353
 0 0 70 40 .مخلوطباپنبھ,ا لیاف غیریکسره مصنوعي%٨۵ز

دا را ي کمترا , رنگرزي شده, پارچھ ھاي تاروپودباف 55164200 354
 0 0 70 40 .مخلوطباپنبھ,ا لیاف غیریکسره مصنوعي%٨۵ز

ا %٨۵باکمترا ز, ا زنخھاي رنگارنگ, اروپوديپارچھ ت 55164300 355
 519,105 4,620,035,424 70 40 مخلوط باپنبھ,لیاف غیریکسره مصنوعي

دا را ي کمترا , چاپ شده, پارچھ ھاي تاروپودباف 55164400 356
 38,513 342,762,010 70 40 .مخلوطباپنبھ,ا لیاف غیریکسره مصنوعي%٨۵ز

ا لیاف %٨۵باکمترا ز,  سفیدشده یانشده,پارچھ تاروپودي 55169100 357
 98,645 877,941,922 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگر,غیریکسره مصنوعي

358 
55169200 

باکمترا , پارچھ ھاي تاروپودباف رنگرزي شده
درصدا لیاف غیریکسره ٨۵ز

 غیرمذکوردرجاي د,مصنوعي
40 70 0 0 

ا %٨۵کمترا زبا, پارچھ تاروپودي ا زنخھاي رنگارنگ 55169300 359
 396,810 3,531,610,440 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگر,لیاف غیریکسره مصنوعي
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ا لیاف %٨۵باکمترا ز, چاپ شده, پارچھ تاروپودي 55169400 360
 2,226 19,809,881 70 40 غیرمذکوردرجاي دیگر,غیریکسره مصنوعي

 High  کھ  ا زطریق Spunlaceپارچھ  ھاي  نبافتھ  56031110 361
pressure water jet 119,969 1,067,727,987 15 20 ٢٢تا١۵  رول  بھ  عرض 

سایرپارچھ ھاي نبافتھ ا زرشتھ ھاي مصنوعییاسنتتیک  56031190 362
 1,425,361 12,685,710,909 60 30 گرم برمترمربع  غیرمذکور۵٢تاوزن 

 ٢٢ا لي ١۵پارچھ  نبافتھ  بصورت  رول  بعرض   56031210 363
mc۵۵  حدا کثرووزنg377,414 3,358,987,179 15 20 درھرمترمربع  تولیدگردید 

سایر پارچھ ھاي  نبافتھ ا زرشتھ ھاي مصنوعي بیش ا  56031290 364
 2,887,128 25,695,435,463 60 30 گرم  غیرمذکور٠٧گرم وکمترا ز٢۵ز 

کھ ا زرشتھ ھاي سنتتیک , پارچھ ھاي نبافتھ 56039100 365
 35,875 319,284,175 60 30 گرم یاکمتر٢۵بوزن مترمربع ,یامصنوعینباشد

366 
56039200 

پارچھ ھاي نبافتھ عیرا زرشتھ ھاي سنتتیک 
گرم وحدا ٢۵یامصنوعیبوزن ھرمترمربع بیش ا ز

 گرم٧٠کثر
30 60 3,817,703,745 428,955 

367 
56039300 

غیرا زرشتھ ھاي سنتتیک , پارچھ ھاي نبافتھ
گرم وحدا ٧٠ع بیش ا زیامصنوعیبوزن مترمرب
 گرم١۵٠کثر

30 60 11,048,870,967 1,241,446 

غیرا زرشتھ ھاي سنتتیک , پارچھ ھاي نبافتھ 56039400 368
 514,536 4,579,366,616 60 30 گرم١۵٠یامصنوعیبوزن مترمربع بیش ا ز

آنورا ک ا زجملھ ژا کت ا ,شنل وشنل باشلق دا ر,پالتو 61011000 369
 1,802 16,042,032 100 70 کت ھاي بادگیرا زپشم یاموینبادگیروژا ,سکي

370 
61012000 

پالتووا نورا ک ا زجملھ ژا کت ا 
ھمانندمردا نھ یاپسرا نھ کشباف یاقالب باف ,بادگیر,سکي

 ا زپنبھ
70 100 0 0 

ھمانندمردا نھ ,بادگیر,پالتووا نورا ک وژا کت ا سکي 61013000 371
 4,067 36,194,552 100 70 ف ا زا لیاف  سنکشباف یاقالب با, یاپسرا نھ

ھمانندمردا نھ ,بادگیر,آنورا ک وژا کت ا سکي,پالتو 61019000 372
 329,009 2,928,181,875 100 70 کشباف یاقالب باف ا زسایر موا دن, یاپسرا نھ

زنانھ ,ھمانند,بادگیر,آنورا ک وژا کت ا سکي,پالتو 61021000 373
 2,987 26,585,760 100 70 الب ا زپشم یاموي نرمکشباف یاق, یادخترا نھ

آنورا ک وژا کت ا سکیبادگیرزنانھ , شنل, ردا,مانتو,پالتو 61022000 374
 0 0 100 70 یادخترا نھ کشباف یاقالب باف ا زپنبھ

آنورا ک بادگیروھمانندزنانھ , شنل, ردا,مانتو,پالتو 61023000 375
 23,512 209,260,576 100 70  یامصنوعیادخترا نھ کشباف ا زا لیاف سنتتیک

زنانھ یادخترا نھ ,بادگیروھمانند, آنورا ک, شنل, ردا,پالتو 61029000 376
 38,519 342,815,405 100 70 ا زسایرموا دنسجي, کشباف

کشباف یاقالب , مردا نھ یاپسرا نھ, لباس بصورت دست 61031100 377
 7,983 71,052,922 100 70 حیوا ن) کرک  ( ا زپشم یاموي نرم , باف

کشباف یاقالب , مردا نھ یاپسرا نھ, لباس بصورت دست 61031200 378
 837 7,445,737 100 70 .ا زا لیاف سنتتیک, باف

ا , کشباف, مردا نھ یاپسرا نھ, لباس بصورت دست 61031900 379
 112,809 1,003,999,841 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,زسایرموا دنسجي

کشباف , مردا نھ یاپسرا نھ, لباس بصورت مجموعھ 61032100 380
 2,873 25,569,346 100 70 )کرک  حیوا ن  ( ا زپشم یاموي نرم , یاقالب باف

کشباف , مردا نھ یاپسرا نھ, لباس بصورت مجموعھ 61032200 381
 0 0 100 70 .ا زپنبھ, یاقالب باف

کشباف , سرا نھمردا نھ یاپ, لباس بصورت مجموعھ 61032300 382
 0 0 100 70 .ا زا لیاف سنتتیک, یاقالب باف

ا , کشباف, مردا نھ یاپسرا نھ, لباس بصورت مجموعھ 61032900 383
 19,830 176,489,327 100 70 کھ درجاي دیگرگفتھ نشده,زسایرموا دنسجي

ا , کشباف, مردا نھ یاپسرا نھ,ژا کت وژا کت ورزشي 61033100 384
 7,428 66,108,482 100 70 حیوا ن) کرک   ( زپشم یاموي نرم 

کشباف , مردا نھ یاپسرا نھ,ژا کت وژا کت ورزشي 61033200 385
 340 3,026,340 100 70 .ا زپنبھ, یاقالب باف

کشباف , مردا نھ یاپسرا نھ,ژا کت وژا کت ورزشي 61033300 386
 0 0 100 70 .ا زا لیاف سنتتیک, یاقالب باف

ا , کشباف, مردا نھ یاپسرا نھ, کت وژا کت ورزشيژا 61033900 387
 36,660 326,272,550 100 70 کھ درجاي دیگرگفتھ نشده,زسایرموا دنسجي

یا ,  کشباف, مردا نھ یاپسرا نھ,  شلوا روشلوا رسرھم 61034100 388
 1,740 15,482,494 100 70 ح) کرک ( قالب  باف  ا ز پشم  یا موي نرم 

مردا , نیم شلوا روشلوا رخیلیکوتاه,  روشلوا رسرھمشلوا 61034200 389
 31,885 283,780,950 100 70 کشباف یاقالب باف ا زپنبھ, نھ یاپسرا نھ

مردا نھ یاپسرا ,نیم شلوا ر,شلوا رحتیدا را ي بندوپیش بند 61034300 390
 3,996 35,568,228 100 70 کشباف ا زا لیاف سنتتیک, نھ

مردا نھ یاپسرا ,نیم شلوا ر,دا را ي بندوپیش بندشلوا رحتی 61034900 391
 90,674 807,002,441 100 70 کشباف ا زسایرموا دنسجیغیرمذکورد, نھ

کشباف یاقالب , زنانھ یادخترا نھ, لباس بصورت دست 61041100 392
 1,451 12,914,545 100 70 ا زپشم یاموي نرم, باف

کشباف یاقالب , را نھزنانھ یادخت, لباس بصورت دست 61041200 393
 2,157 19,193,734 100 70 .ا زپنبھ, باف

کشباف یاقالب , زنانھ یادخترا نھ, لباس بصورت دست 61041300 394
 54,587 485,822,140 100 70 .ا زا لیاف سنتتیک, باف
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ا , کشباف, زنانھ یادخترا نھ, لباس بصورت دست 61041900 395
 64,588 574,835,320 100 70 .گرغیرمذکوردرجاي دی,زسایرموا دنسجي

کشباف , زنانھ یادخترا نھ, لباس بصورت مجموعھ 61042100 396
 0 0 100 70 ا زپشم یاموي نرم, یاقالب باف

ا , کشباف, زنانھ یادخترا نھ, لباس بصورت مجموعھ 61042200 397
 10,926 97,243,428 100 70 .زپنبھ

ا زا , کشباف, ھ یادخترا نھزنان, لباس بصورت مجموعھ 61042300 398
 0 0 100 70 .لیاف سنتتیک

ا , کشباف, زنانھ یادخترا نھ, لباس بصورت مجموعھ 61042900 399
 28,796 256,284,481 100 70 کھ درجاي دیگرگفتھ نشده,زسایرموا دنسجي

ا زپشم , کشباف, ژا کت ورزشیزنانھ یادخترا نھ, ژا کت 61043100 400
 8,411 74,853,694 100 70 یاموي نرم

 0 0 100 70 ا زپنبھ, کشباف, زنانھ یادخترا نھ, ژا کت 61043200 401

ا زا , کشباف, ژا کت ورزشیزنانھ یادخترا نھ, ژا کت 61043300 402
 20 177,610 100 70 .لیاف سنتتیک

ا , کشباف, ژا کت ورزشیزنانھ یادخترا نھ, ژا کت 61043900 403
 17,177 152,877,916 100 70 درجاي دیگرغیرمذکور,زسایرموا دنسجي

 0 0 100 70 .زنانھ یادخترا نھ,)کرک (ا زپشم یا, کشباف,پیرا ھن بلند 61044100 404

 0 0 100 70 زنانھ یادخترا نھ, ا زپنبھ, کشباف,پیرا ھن بلند 61044200 405

زنانھ یادخترا , ا زا لیاف سنتتیک, کشباف,پیرا ھن بلند 61044300 406
 0 0 100 70 .نھ

ا زا لیاف , کشباف,)dresses(پیرا ھن بلند 61044400 407
 1,911 17,006,513 100 70 .زنانھ یادخترا نھ,مصنوعي

408 61044900 `-- کشباف یاقالب,پیرا ھن بلند ا زسایرموا , باف 
غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي  70 100 107,432,578 12,071 

 0 0 100 70 ا زپشم یاموي نرم, کشباف, ريدا من ودا من شلوا  61045100 409

 33,433 297,555,212 100 70 .ا زپنبھ, کشباف یاقالب باف, دا من ودا من شلوا ري 61045200 410

 22,447 199,774,480 100 70 ا زا لیاف سنتتیک, کشباف, دا من ودا من شلوا ري 61045300 411

 ا زسایرموا ,کشباف, دا من ودا من شلوا ري 61045900 412
 12,702 113,051,528 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

نیم شلوا ,شلوا رسرھم دا را ي بندوپیش بند,شلوا ر 61046100 413
 0 0 100 70 ا زپشم یاموي  نر, کشباف, زنانھ یادخترا نھ,ر

نیم شلوا ,شلوا رسرھم دا را ي بندوپیش بند,شلوا ر 61046200 414
 25,582 227,679,546 100 70 ا زپنبھ,  کشباف, نھزنانھ یادخترا ,ر

نیم شلوا ,شلوا روشلوا رسرھم دا را ي بندوپیش بند 61046300 415
 0 0 100 70 ا زا لیاف سنتتي,  کشباف, زنانھ یادخترا نھ,ر

زنانھ یادخترا ,نیم شلوا ر,شلوا رحتیدا را ي بندوپیش بند 61046900 416
 96,441 858,322,312 100 70 غیرمذکوردکشباف ا زسایرموا دنسجی, نھ

 1,756 15,627,150 100 70 .ا زپنبھ, کشباف یاقالب باف, پیرا ھن مردا نھ یاپسرا نھ 61051000 417

ا زا , کشباف یاقالب باف, پیرا ھن مردا نھ یاپسرا نھ 61052000 418
 12,619 112,311,332 100 70 .لیاف سنتتیک یامصنوعي

ا زسایرموا , کشباف, را ھن مردا نھ یاپسرا نھپی 61059000 419
 83,695 744,882,244 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

ا , کشباف, زنانھ یادخترا نھ, بلوزشمیزه,بلوز, پیرا ھن 61061000 420
 9,161 81,536,594 100 70 .زپنبھ

 ا, کشباف, زنانھ یادخترا نھ, بلوزشمیزه,بلوز, پیرا ھن 61062000 421
 72,803 647,946,437 100 70 .زا لیاف سنتتیک یامصنوعي

ا , کشباف, زنانھ یادخترا نھ, بلوزشمیزه,بلوز, پیرا ھن 61069000 422
 96,019 854,572,377 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,زسایرموا دنسجي

ا , کشباف, مردا نھ یاپسرا نھ, شورت وزیرشلوا ري 61071100 423
 3,777 33,613,773 100 70 .زپنبھ

ا زا , کشباف, مردا نھ یاپسرا نھ, شورت وزیرشلوا ري 61071200 424
 5,567 49,541,964 100 70 .لیاف سنتتیک یامصنوعي

ا , کشباف, مردا نھ یاپسرا نھ, شورت وزیرشلوا ري 61071900 425
 7,354 65,448,946 100 70 .غیرمذکوردرجاي دیگر,زسایرموا دنسجي

 0 0 100 70 .ا زپنبھ, کشباف یاقالب باف, مردا نھ یاپسرا نھ,یژا ماپ 61072100 426

ا زا لیاف , کشباف یاقالب باف, مردا نھ یاپسرا نھ,پیژا ما 61072200 427
 0 0 100 70 .سنتتیک یامصنوعي

ا زسایرموا , کشباف, مردا نھ یاپسرا نھ,پیژا ما 61072900 428
 15,547 138,367,120 100 70 .کھ درجاي دیگرگفتھ نشده,دنسجي

, کشباف یاقالب باف, مردا نھ یاپسرا نھ,...رب دوشامبر 61079100 429
 35,748 318,157,244 100 70 .ا زپنبھ

, کشباف یاقالب باف, مردا نھ یاپسرا نھ,...رب دوشامبر 61079200 430
 0 0 100 70 .ا زا لیاف سنتتیک یامصنوعي

, کشباف یاقالب باف, نھ یاپسرا نھمردا ,...رب دوشامبر 61079900 431
 37,894 337,255,876 100 70 .ا زسایرموا دنسجي
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, زنانھ یادخترا نھ, ژوپون,زیردا منییازیرپیرا ھني 61081100 432
 0 0 100 70 .ا زا لیاف سنتتیک یامصنوعي, کشباف

ا , کشباف, زنانھ یادخترا نھ,زیردا منییازیرپیرا ھني 61081900 433
 5,254 46,764,937 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجيزسایرموا 

 7,977 70,998,312 100 70 ...ا زپنبھ,کشباف یا, زنانھ یادخترا نھ, شورت وتنکھ 61082100 434

ا زا لیاف , کشباف, زنانھ یادخترا نھ, شورت وتنکھ 61082200 435
 4,368 38,878,583 100 70 .سنتتیک یامصنوعي

ا زسایرموا , کشباف, زنانھ یادخترا نھ, ت وتنکھشور 61082900 436
 50,782 451,957,729 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

کشباف , زنانھ یادخترا نھ,پیرا ھن خوا ب وپیژا ما 61083100 437
 0 0 100 70 .ا زپنبھ, یاقالب باف

کشباف , زنانھ یادخترا نھ,پیرا ھن خوا ب وپیژا ما 61083200 438
 0 0 100 70 .ا زا لیاف سنتتیک یامصنوعي,  بافیاقالب

ا , کشباف, زنانھ یادخترا نھ,پیرا ھن خوا ب وپیژا ما 61083900 439
 72,041 641,167,784 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,زسایرموا دنسجي

ا , کشباف یاقالب باف, زنانھ یادخترا نھ,...رب دوشامبر 61089100 440
 0 0 100 70 .زپنبھ

ا , کشباف یاقالب باف, زنانھ یادخترا نھ,...رب دوشامبر 61089200 441
 0 0 100 70 .زا لیاف سنتتیک یامصنوعي

ا , کشباف یاقالب باف, زنانھ یادخترا نھ,...رب دوشامبر 61089900 442
 132,718 1,181,189,056 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,زسایرموا دنسجي

 30,969 275,622,627 100 70 ا زپنبھ, کشباف,سبان وھمانندتیشرت وزیرپوش چ 61091000 443

ا زسایرموا , کشباف,تیشرت وزیرپوش چسبان وھمانند 61099000 444
 225,072 2,003,141,587 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

پیرا ھن  یقھ  ا سکي پولیوورجلیقھ وھمانندکشباف  یا  61101100 445
 3,239 28,828,886 100 70 قالب  باف  ا زپشم

پیرا ھن  یقھ  ا سکي پولیوورجلیقھ وھمانندکشباف  یا  61101200 446
 0 0 100 70 قالب  باف  ا زبزکشمیر

کشباف  یاقالب ...  پیرا ھن  یقھ  ا سکي پلوورکاردیگان 61101900 447
 4,831 42,994,212 100 70 باف ا زموي  نرم  سایر حیوا نات  غیرم

جلیقھ ,پولوور,سکي پیرا ھن یقھ ا-3903 61102000 448
ا زپنبھ, کشباف...,وھمانند . 70 100 0 0 

ا زا , کشباف,جلیقھ وھمانند,پولوور,پیرا ھن یقھ ا سکي 61103000 449
 7,074 62,959,641 100 70 لیاف سنتتیک یامصنوعي

ا , کشباف,جلیقھ وھمانند,پولوور,پیرا ھن یقھ ا سکي 61109000 450
 62,785 558,787,162 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,نسجيزسایرموا د

 0 0 100 70 کشباف ا زپشم یاکرک, لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن 61111000 451

کشباف قالب باف ا , لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن 61112000 452
 0 0 100 70 زپشم یاکرک

 یاقالب باف ا کشباف, لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن 61113000 453
 12,463 110,924,672 100 70 .زا لیاف سنتتیک

ا , کشباف یاقالب, لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن 61119000 454
 29,916 266,249,361 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,زسایرموا دنسجي

ا , کشباف یاقالب باف, گرمکن ورزشیبصورت دست 61121100 455
 0 0 100 70 .زپنبھ

ا زا , کشباف یاقالب باف, گرمکن ورزشیبصورت دست 61121200 456
 0 0 100 70 .لیاف سنتتیک

ا , کشباف یاقالب باف, گرمکن ورزشیبصورت دست 61121900 457
 63,289 563,268,875 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,زسایرموا دنسجي

 225 2,003,826 100 70 .کشباف یاقالب باف, لباس ا سکیبصورت دست 61122000 458

ا زا , کشباف یاقالب باف, لباس شنایمردا نھ یاپسرا نھ 61123100 459
 0 0 100 70 .لیاف سنتتیک

ا , کشباف یاقالب باف, لباس شنایمردا نھ یاپسرا نھ 61123900 460
 3,345 29,771,377 100 70 ).غیرا زسنتتیک (زسایرموا دنسجي

ا زا , کشباف یاقالب باف, ھلباس شناي زنانھ یادخترا ن 61124100 461
 702 6,251,688 100 70 .لیاف سنتتیک

ا , کشباف یاقالب باف, لباس شناي زنانھ یادخترا نھ 61124900 462
 8,599 76,530,454 100 70 ).غیرا زسنتتیک (زسایرموا دنسجي

لباس دوختھ ومھیاا زپارچھ ھاي کشباف یاقالب باف  61130000 463
 17,172 152,831,490 100 70 .٠٧/۵٩یا٠٣/۵٩مشمول شماره ھاي 

, ا زپشم یاکرک, لباس کشباف یاقالب باف 61141000 464
 1,638 14,580,237 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر

, ا زپنبھ, لباس ھاي کشباف یاقالب باف 61142000 465
 1,051 9,354,800 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر

ا لیاف سنتتیک ا ز, لباس ھاي کشباف 61143000 466
 0 0 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,یامصنوعي

ا زسایرموا , لباس ھاي کشباف یاقالب باف 61149000 467
 83,471 742,893,287 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

کھ ا ندا , ا زا لیاف سنتتیک, کشباف, جورا ب شلوا ري 61151100 468
 37,345 332,372,369 100 70 .شددسیتکس با۶٧زه ھرنخ یک الي آن کمترا ز
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کھ ا ندا , ا زا لیاف سنتتیک, کشباف, جورا ب شلوا ري 61151200 469
 1,899 16,901,760 100 70 .دسیتکس یابیشترباشد۶٧زه ھرنخ یک الي آن 

ا زسایرموا , کشباف یاقالب باف, جورا ب شلوا ري 61151900 470
 104,987 934,380,699 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

ا ندا زه , ا زا لیاف سنتتیک, کشباف, جورا ب زنانھ 61152000 471
 25,566 227,538,111 100 70 دسیتکس۶٧ھرنخ یک الي آن کمترا ز

ا زپشم , کشباف یاقالب باف, جورا ب زنانھ وپاپوش 61159100 472
 15,137 134,722,364 100 70 یاکرک غیرمذکوردرجاي دیگر

, ا زپنبھ, کشباف یاقالب باف, جورا ب زنانھ وپاپوش 61159200 473
 5,325 47,392,565 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر

ا زا لیاف , کشباف یاقالب باف, جورا ب زنانھ وپاپوش 61159300 474
 6,856 61,021,342 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر, سنتتیک

ا زسایرا , فکشباف یاقالب با, جورا ب زنانھ وپاپوش 61159900 475
 250,635 2,230,649,202 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,لیاف نسجي

ا ندوده , دستکش ھاي کشباف یاقالب باف آغشتھ 61161000 476
 35,539 316,296,127 100 70 .یاپوشانده باموا دپالستیک یاکائوچو

کشباف , دستکش یک ا نگشتیونیم دستکش, دستکش 61169100 477
 0 0 100 70 زپشم یاکرکا , یاقالب باف

کشباف , دستکش یک ا نگشیونیم دستکش, دستکش 61169200 478
 35,914 319,635,977 100 70 .ا زپنبھ, یاقالب باف

کشباف , دستکش یک ا نگشتیونیم دستکش, دستکش 61169300 479
 471 4,190,758 100 70 .ا زا لیاف سنتتیک, یاقالب باف

گشباف , یک ا نگشتیونیم دستکشدستکش , دستکش 61169900 480
 212,295 1,889,429,049 100 70 غیرمذکوردرجاي,ا زسایرموا دنسجي, یاقالب باف

, مقنعھ, چادروروسري, دستمال گردن, ا شارپ, شال 61171000 481
 175,376 1,560,850,523 100 70 تورصورت وھمانندکشباف

 73,173 651,240,034 100 70 کشباف, وا تيپاپیون ودستمال گردن کرا, کرا وا ت 61172000 482

کھ درجاي , کشباف,سایرمتفرعات لباس دوختھ ومھیا 61178000 483
 31,842 283,392,309 100 70 دیگرگفتھ نشده

 1,110 9,881,723 100 70 کشباف, ا جزا ءلباس یامتفرعات لباس 61179000 484

 وژا کت ا سکیوژا آنورا ک, شنل, ردا,پالتوونیم پالتو 62011100 485
 16,353 145,539,898 100 70 کت ھاي بادگیروا شیاءھمانندمردا نھ یاپسر

مردا نھ یاپسرا ,شنل وشنل باشلق دا ر, ردا,پالتوونیم پالتو 62011200 486
 25,394 226,008,900 100 70 .ا زا لیاف سنتتیک یامصنوعي, نھ

مردا نھ یاپسرا ,شلق دا رشنل وشنل با, ردا,پالتوونیم پالتو 62011300 487
 34,461 306,700,856 100 70 نھ ا زا لیاف

ا زسایرموا , مردا نھ یاپسرا نھ, شنل, ردا,پالتوونیم پالتو 62011900 488
 407,715 3,628,662,692 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

ا زپشم یاموي , مردا نھ یاپسرا نھ...بادگیرو, آنورا ک 62019100 489
 0 0 100 70 .حیوا ننرم 

 12,573 111,896,359 100 70 ا زپنبھ, مردا نھ یاپسرا نھ...بادگیرو, آنورا ک 62019200 490

ا زا لیاف , مردا نھ یاپسرا نھ...بادگیرو, آنورا ک 62019300 491
 8,150 72,530,517 100 70 .سنتتیک یامصنوعي

نھ ا زسایرا لیاف مردا نھ یاپسرا ...بادگیرو, آنورا ک 62019900 492
 407,971 3,630,938,560 100 70 کھ درجاي دیگرگفتھ نشده,نسجي

زنانھ یادخترا نھ ا زپشم ,شنل وشنل باشلق دا ر, ردا,پالتو 62021100 493
 6,181 55,014,536 100 70 یاموي نرم

زنانھ ,شنل وشنل باشلق دا ر, ردا,پالتوونیم پالتوومانتو 62021200 494
 9,315 82,907,402 100 70 . زپنبھیادخترا نھ ا

زنانھ ,شنل وشنل باشلق دا ر, ردا,پالتوونیم پالتوومانتو 62021300 495
 19,824 176,429,489 100 70 یادخترا نھ ا زا لیاف سنتتیک یامصنوعي

زنانھ ,شنل وشنل باشلق دا ر, ردا,پالتوونیم پالتوومانتو 62021900 496
 135,573 1,206,596,607 100 70 غیرمذکو,يا زسایرموا دنسج, یادخترا نھ

 3,402 30,280,058 100 70 بادگیرزنانھ یادخترا نھ ا زپشم یاموي نرم, آنورا ک 62029100 497

 0 0 100 70 .زنانھ یادخترا نھ ا زپنبھ...بادگیرو, آنورا ک 62029200 498

سنتتیک  زنانھ یادخترا نھ ا زا لیاف ...بادگیرو, آنورا ک 62029300 499
 9,926 88,342,536 100 70 یا مصنوعي

بادگیرزنانھ یادخترا نھ ا زسایرموا , آنورا ک 62029900 500
 173,878 1,547,516,712 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

ا زپشم , مردا نھ یاپسرا نھ, لباس بصورت دست 62031100 501
 g 70 100 1,261,852,694 141,781یاکرک

ا زا لیاف , مردا نھ یاپسرا نھ, لباس بصورت دست 62031200 502
 204,938 1,823,946,532 100 70 .سنتتیک

ا زسایرموا , مردا نھ یاپسرا نھ, لباس بصورت دست 62031900 503
 590,587 5,256,227,887 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

م ا زپش, مردا نھ یاپسرا نھ, لباس بصورت مجموعھ 62032100 504
 0 0 100 70 یاکرک

 24,674 219,594,697 100 70 .ا زپنبھ, مردا نھ یاپسرا نھ, لباس بصورت مجموعھ 62032200 505
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ا زا لیاف , مردا نھ یاپسرا نھ, لباس بصورت مجموعھ 62032300 506
 20,470 182,179,610 100 70 .سنتتیک

زسایرموا ا , مردا نھ یاپسرا نھ, لباس بصورت مجموعھ 62032900 507
 48,441 431,125,374 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

ا زپشم , مردا نھ یاپسرا نھ,ژا کت وژا کت ورزشي 62033100 508
 0 0 100 70 یاکرک

 23,661 210,585,692 100 70 .ا زپنبھ, مردا نھ یاپسرا نھ,ژا کت وژا کت ورزشي 62033200 509

ا زا لیاف , مردا نھ یاپسرا نھ,ژا کت وژا کت ورزشي 62033300 510
 33,537 298,478,616 100 70 .سنتتیک

ا زسایرموا , مردا نھ یاپسرا نھ,ژا کت وژا کت ورزشي 62033900 511
 719,987 6,407,886,829 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

نیم شلوا ,شلوا رسرھم دا را ي بندوپیش بند,شلوا ر 62034100 512
 6,023 53,608,998 100 70 ا زپشم یاکرک,  نھرمردا نھ یاپسرا

نیم شلوا ,شلوا رسرھم دا را ي بندوپیش بند,شلوا ر 62034200 513
 134,231 1,194,653,634 100 70 .روشلوا رمردا نھ یاپسرا نھ ا زپنبھ

 114,499 1,019,039,593 100 70 .ا زا لیاف سنتتیک, مردا نھ یاپسرا نھ,شلوا ر 62034300 514

نیم شلوا ,شلوا رسرھم دا را ي بندوپیش بند,شلوا ر 62034900 515
 1,047,700 9,324,530,622 100 70 غیرمذکو,رمردا نھ یاپسرا نھ ا زسایرموا دنسجي

 3,676 32,714,132 100 70 +ا زپشم یاکرک, زنانھ یادخترا نھ, لباس بصورت دست 62041100 516

 15,561 138,491,425 100 70 .ا زپنبھ, یادخترا نھزنانھ , لباس بصورت دست 62041200 517

ا زا لیاف , زنانھ یادخترا نھ, لباس بصورت دست 62041300 518
 51,229 455,934,369 100 70 .سنتتیک

ا زسایرموا , زنانھ یادخترا نھ, لباس بصورت دست 62041900 519
 1,213,306 10,798,425,781 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

ا زپشم , زنانھ یادخترا نھ, لباس بصورت مجموعھ 62042100 520
 0 0 100 70 یاکرک

 0 0 100 70 .ا زپنبھ, زنانھ یادخترا نھ, لباس بصورت مجموعھ 62042200 521

ا زا لیاف , زنانھ یادخترا نھ, لباس بصورت مجموعھ 62042300 522
 3,569 31,763,898 100 70 .سنتتیک

ا زسایرموا , زنانھ یادخترا نھ,  بصورت مجموعھلباس 62042900 523
 194,082 1,727,330,192 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

ا زپشم , زنانھ یادخترا نھ,ژا کت وژا کت ورزشي 62043100 524
 0 0 100 70 یاکرک

 13,726 122,162,380 100 70 .ا زپنبھ, زنانھ یادخترا نھ,ژا کت وژا کت ورزشي 62043200 525

ا زا لیاف , زنانھ یادخترا نھ,ژا کت وژا کت ورزشي 62043300 526
 586 5,218,339 100 70 .سنتتیک

ا زسایرموا , زنانھ یادخترا نھ,ژا کت وژا کت ورزشي 62043900 527
 100,908 898,079,652 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

 0 0 100 70 پیرا ھن بلندا زپشم یاکرک 62044100 528

 1,581 14,071,683 100 70 .پیرا ھن بلندا زپنبھ 62044200 529

 0 0 100 70 .پیرا ھن بلندا زا لیاف سنتتیک 62044300 530

 0 0 100 70 .پیرا ھن بلندا زا لیاف مصنوعي 62044400 531

 76,872 684,159,843 100 70 پیرا ھن بلندا زسایرموا دنسجیغیرمذکوردرجاي دیگر 62044900 532

حیوا )کرک (دا من ودا من شلوا ري ا زپشم یاموي نرم  62045100 533
 0 0 100 70 .ن

 2,778 24,726,738 100 70 .دا من ودا من شلوا ري ا زپنبھ 62045200 534

 79 701,733 100 70 .دا من ودا من شلوا ري ا زا لیاف سنتتیک 62045300 535

ایرموا دا من ودا من شلوا ري ا زس 62045900 536
 476,074 4,237,057,779 100 70 .دنسجیغیرمذکوردرجاي دیگرگفتھ نشده باشد

زنانھ یادخترا نھ ا , شلوا رکوتاه,شلوا رحتیبابندوپیش بند 62046100 537
 7,815 69,549,690 100 70 زپشم یاموي نرم

, شلوا رکوتاه,شلوا رسرھم دا را ي بندوپیش بند,شلوا ر 62046200 538
 118,522 1,054,842,961 100 70 .ا زپنبھ, دخترا نھزنانھ یا

زنانھ , شلوا رکوتاه,شلوا رحتیدا را ي بندوپیش بند 62046300 539
 1,127 10,033,448 100 70 ا زا لیاف سنتتیک, یادخترا نھ

زنانھ , شلوا رکوتاه,شلوا رحتیدا را ي بندوپیش بند 62046900 540
 998,721 8,888,615,438 100 70 مذکوردرجايا زسایرموا دنسجیغیر, یادخترا نھ

 1,547 13,764,380 100 70 .پیرا ھن مردا نھ یاپسرا نھ ا زپشم یاموي نرم 62051000 541

 24,052 214,067,204 100 70 .پیرا ھن مردا نھ یاپسرا نھ ا زپنبھ 62052000 542
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پیرا ھن مردا نھ یاپسرا نھ ا زا لیاف سنتتیک  62053000 543
 75,464 671,628,269 100 70 .مصنوعيیا

پیرا ھن مردا نھ یاپسرا نھ ا زسایرموا  62059000 544
 739,316 6,579,908,147 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

زنانھ یادخترا نھ ا زا بریشم , بلوزشمیزه,بلوز, پیرا ھن 62061000 545
 0 0 100 70 .یاآخال ا بریشم

زنانھ یادخترا نھ ا زپشم , بلوزشمیزه,بلوز, پیرا ھن 62062000 546
 0 0 100 70 حیوا ن) کرک  ( یاموي نرم 

 81,008 720,971,039 100 70 :.زنانھ یادخترا نھ ا زپنبھ, بلوزشمیزه,بلوز, پیرا ھن 62063000 547

زنانھ یادخترا نھ ا زا لیاف , بلوزشمیزه,بلوز, پیرا ھن 62064000 548
 142,360 1,267,004,755 100 70 .سنتتیک یامصنوعي

زنانھ یادخترا نھ ا زسایرموا , بلوزشمیزه,بلوز, پیرا ھن 62069000 549
 870,520 7,747,624,823 100 70 کھ درجاي دیگرگفتھ نشده,دنسجي

 152 1,354,022 100 70 .شورت وزیرشلوا ري مردا نھ یاپسرا نھ ا زپنبھ 62071100 550

ا زسایرموا ,  ري مردا نھ یاپسرا نھشورت وزیرشلوا 62071900 551
 176,623 1,571,941,232 100 70 کھ درجاي دیگرگفتھ نشده,دنسجي

 21,180 188,504,411 100 70 .ا زپنبھ, مردا نھ یاپسرا نھ,پیرا ھن خوا ب وپیژا ما 62072100 552

ا زا لیاف , مردا نھ یاپسرا نھ,پیرا ھن خوا ب وپیژا ما 62072200 553
 3,956 35,206,919 100 70 .یامصنوعيسنتتیک 

ا زسایرموا , مردا نھ یاپسرا نھ,پیرا ھن خوا ب وپیژا ما 62072900 554
 56,002 498,418,678 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

رب , لباس حولھ ا ي حمام,زیرپوش چسبان وھمانند 62079100 555
 55,195 491,235,710 100 70 ا زپنب, مردا نھ یاپسرا نھ,دوشامبروا شیاءھمانند

رب , لباس حولھ ا ي حمام,زیرپوش چسبان وھمانند 62079200 556
 23,328 207,620,650 100 70 مردا نھ یاپسرا نھ ا زا لیاف سن,دوشامبروھمانند

رب , لباس حولھ ا ي حمام,زیرپوش چسبان وھمانند 62079900 557
 396,596 3,529,701,207 100 70 دنسجا زموا , مردا نھ یاپسرا نھ,دوشامبروھمانند

ا زا لیاف سنتتیک , زیردا منییازیرپیرا ھنیوژوپون 62081100 558
 31,833 283,312,134 100 70 .یامصنوعي

ا زسایرموا , زیردا منییازیرپیرا ھنیوژوپون 62081900 559
 61,566 547,933,249 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

 21 183,219 100 70 .ا زپنبھ, زنانھ یادخترا نھ,ھن خوا ب وپیژا ماپیرا  62082100 560

ا زا لیاف , پیرا ھن خوا ب وپیژا مازنانھ یادخترا نھ 62082200 561
 3,408 30,330,070 100 70 .سنتتیک یامصنوعي

ا زسایرموا , پیرا ھن خوا ب وپیژا مازنانھ یادخترا نھ 62082900 562
 126,402 1,124,973,374 100 70 رغیرمذکوردرجاي دیگ,دنسجي

ا , وا شیاءھمانندزنانھ یادخترا نھ,رب دوشامبر, تنکھ 62089100 563
 155 1,376,811 100 70 .زپنبھ

ا زا , وا شیاءھمانندزنانھ یادخترا نھ,رب دوشامبر, تنکھ 62089200 564
 1,589 14,144,415 100 70 .لیاف سنتتیک یامصنوعي

زنانھ یادخترا نھ ا زسایرموا ,رب دوشامبر, تنکھ 62089900 565
 353,703 3,147,954,111 100 70 کھ درجاي دیگرگفتھ نشده,دنسجي

ا زپشم یاموي , لباس ومتفرعات لباس برا ي نوزا دا ن 62091000 566
 4,528 40,299,874 100 70 حیوا ن) کرک  (نرم  

 89,115 793,125,783 100 70 .ا زپنبھ, لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن 62092000 567

 0 0 100 70 ا زا لیاف سنتتیک, لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن 62093000 568

ا زسایرموا , لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن 62099000 569
 347,456 3,092,359,876 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

 248,491 2,211,569,796 100 70 .٠٣/۵۶ای٠٢/۵۶لباس دوختھ ومھیامشمول شماره  62101000 570

لغایت ,١١/۶٢٠١لباس دوختھ ومھیامشمول  62102000 571
 389,294 3,464,716,692 100 70 .٠٧/۵٩یا٠٣/۵٩،٠۶/۵٩ا زپارچھ مشمول ,۶٢٠١/١٩

ا ١٩/۶٢٠٢لغایت ١١/۶٢٠٢لباس دوختھ ومھیامشمول  62103000 572
 102,002 907,819,832 100 70 .٠٧/۵٩یا٠٣/۵٩،٠۶/۵٩زپارچھ ھاي مشمول 

ا زپارچھ ھاي , مردا نھ یاپسرا نھ,لباس دوختھ ومھیا 62104000 573
 724,398 6,447,138,090 100 70 .٠٧/۵٩یا٠٣/۵٩،٠۶/۵٩مشمول شماره 

ا زپارچھ ھاي , زنانھ یادخترا نھ,لباس دوختھ ومھیا 62105000 574
 668,902 5,953,226,179 100 70 .٠٧/۵٩یا٠٣/۵٩،٠۶/۵٩مشمول شماره 

 119,003 1,059,125,984 100 70 .مردا نھ یاپسرا نھ,لباس شنا 62111100 575

 12,769 113,641,339 100 70 .زنانھ یادخترا نھ,لباس شنا 62111200 576

 30,280 269,492,994 100 70 .لباس ا سکیبصورت دست 62112000 577

ا زپشم یاموي نرم لباس ھاي مردا نھ یاپسرا نھ  62113100 578
 0 0 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر

غیرمذکوردرجاي , لباس ھاي مردا نھ یاپسزا نھ ا زپنبھ 62113200 579
 0 0 100 70 دیگر
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ا زا لیاف سنتتیک , لباس ھاي مردا نھ یاپسزا نھ 62113300 580
 10,915 97,141,489 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,یامصنوعي

کھ ,ا زسایرموا دنسجي, س ھاي مردا نھ یاپسرا نھلبا 62113900 581
 56,789 505,419,701 100 70 درجاي دیگرگفتھ نشده

, ا زپشم یاموي نرم, لباس ھاي زنانھ یادخترا نھ 62114100 582
 0 0 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر

غیرمذکوردرجاي , ا زپنبھ, لباس ھاي زنانھ یادخترا نھ 62114200 583
 0 0 100 70 دیگر

ا زا لیاف  سنتتیک  یا , لباس ھاي زنانھ یادخترا نھ 62114300 584
 0 0 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,مصنوعي

ا زسایرموا , لباس ھاي زنانھ یادخترا نھ 62114900 585
 16,437 146,289,252 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,دنسجي

 94,748 843,258,046 100 70 .پستان بندوسینھ بند 62121000 586

 33,104 294,622,918 100 70 .گن وگن تنکھ ا ي 62122000 587

 6,282 55,908,261 100 70 .کرست گن 62123000 588

 242,664 2,159,709,090 100 70 .بندجورا ب وا شیاءھمانند,بندشلوا ر, کرست 62129000 589

بریشمبریشم یاآخال ا  دستمال ودستمال تزئینیا زا-[ 62131000 590 . 70 100 0 0 

 0 0 100 70 .دستمال ودستمال تزئینیا زپنبھ 62132000 591

دستمال ودستمال تزئینیا زسایرموا  62139000 592
 14,638 130,281,071 100 70 دنسجیغیرمذکوردرجاي دیگر

, چادروروسري, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال 62141000 593
 777,423 6,919,067,521 100 70 بریشم یاآخال ا برمقنعھ وتورصورت وھمانندا زا 

, چادروروسري, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال 62142000 594
 2,245 19,980,040 100 70 مقنعھ وتورصورت وھمانندا زپشم یاکرک

, چادروروسري, کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال 62143000 595
 28,939 257,552,700 100 70 اف  سنتتیکمقنعھ وروبندوتورصورت  ا ز ا لی

596 
62144000 

, کاشکول, کاش نھ, دستمال گردن, ا شارپ, شال
مقنعھ وروبندوتورصورت  ا ز ا لیاف  , چادروروسري

 مص
70 100 4,325,100,669 485,966 

چادروروسري , کاشکول, دستمال گردن, ا شارپ, شال 62149000 597
 4,718,936 41,998,528,517 100 70 وردرجاي دیگرا زسایرموا دنسجیغیرمذک...و

پاپیون ودستمال گردن کرا وا تیا زا بریشم , کرا وا ت 62151000 598
 688 6,125,055 100 70 .یاآخال ا بریشم

پاپیون ودستمال گردن کرا وا تیا زا لیاف , کرا وا ت 62152000 599
 27,848 247,850,681 100 70 .سنتتیک یامصنوعي

600 62159000 9- پاپیون ودستمال, کرا وا ت گردن کرا وا تیا  
 83,969 747,325,990 100 70 زسایرموا دنسجیغیرمذکوردرجاي دیگر

 206,739 1,839,977,006 100 70 .دستکش یک ا نگشتیونیم دستکش, دستکش 62160000 601

 185,296 1,649,136,596 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,متفرعات لباس دوختھ و 62171000 602

ا جزا ءلباس یامتفرعات لباس دوختھ  62179000 603
 1,813 16,139,291 100 70 غیرمذکوردرجاي دیگر,ومھیا

 31,424 279,670,744 95 65 .پتوھاي برقي 63011000 604

ا زپشم , وزیرا ندا زسفري(غیرا زپتوي برقي)پتو 63012000 605
 112,180 998,399,888 95 65 .یاکرک

 12,136 108,007,311 95 65 .ا زپنبھ, وزیرا ندا زسفري)غیرا زپتوي برقي(پتو 63013000 606

ا زا لیاف , وزیرا ندا زسفري)غیرا زپتوي برقي(پتو 63014000 607
 3,464,412 30,833,263,731 95 65 .سنتتیک

غیرمذکوردرجاي , سایرپتوھاوزیرا ندا زھاي سفري 63019000 608
 2,691,016 23,950,045,807 95 65 دیگرش

کفش ھاي ضدآب کھ درقسمت جلودا را ي سرپنجھ  64011000 609
 9,960 88,645,802 120 90 ....محافظفلزي ا ست

 1,260 11,216,700 120 90 ......کفش ھاي ضدآب کھ زا نورا میپوشاند 64019100 610

ا فرا کفش ھاي ضدآب کھ قوزک پارا میپوشاندولیزا نور 64019200 611
 29,518 262,712,908 120 90 .نمیگیرد

 341,585 3,040,110,790 120 90 ).کھ قوزک پارا نمیپوشاند(کفش ھاي ضدآب  64019900 612

سایرکفشھاي  ورزشي غیرمذکورکھ تخت بیرونیورویھ ا  64021990 613
 303,790 2,703,729,923 120 90 نھاا زکائوچویاپالستیک  باشد

ا , فش بارویھ تسمھ ا ي یانوا ري کھ بھ تخت بستھ شدهک 64022000 614
 127,090 1,131,100,371 120 90 .زکائوچویاا زپالستیک

 8,285 73,733,939 120 90 .ا زکائوچویاا زموا دپالستیک, کفش باسرپنجھ فلزي 64023000 615
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قوزک پارا میپوشاندا , کھ درجاي دیگرگفتھ نشده, کفش 64029100 616
 42,006 373,852,280 120 90 .اپالستیکزکائوچوی

ا ,قوزک پارا نمیپوشاند, کھ درجاي دیگرگفتھ نشده, کفش 64029900 617
 721,191 6,418,598,127 120 90 .زکائوچویاپالستیک

, پالستیک,سایرکفشھاي ورزشیباتخت  بیرونیا زکائوچو 64031990 618
 549,196 4,887,840,816 120 90 چرم ورویھ ا زچرم طبیعیغیرمذکور

روي برآمدگیپاوا (باتخت وتسمھ ا زچرم طبیعي, صندل 64032000 619
 23,309 207,449,690 120 90 ).طرا ف شست پا

فاقدکف دا خلییاسررویھ ا زچرم ,باتخت چوبي, کفش 64033000 620
 9,664 86,005,219 120 90 .طبیعي

 9,166 81,579,512 120 90 .يرویھ ا زچرم طبیع, باسرپنجھ فلزي, کفش 64034000 621

کھ قوزک پارا ,کفش باتخت ورویھ ا زچرم طبیعي 64035100 622
 689 6,134,959 120 90 .میپوشاند

کھ قوزک پارا ,کفش باتخت ورویھ ا زچرم طبیعي 64035900 623
 61,601 548,247,055 120 90 .نمیپوشاند

کھ , طبیعيا زکائوچوورویھ ا زچرم, ...کفش باتخت 64039900 624
 297,305 2,646,012,000 120 90 .قوزک پارا نمیپوشاند

سایرکفش ورزشیوکفش ھاي تنیس بسکتبال ژیمناستیک  64041190 625
 323,609 2,880,116,672 120 90 غیرم...وکفش تمرینیھمانندباتخت بیرونیا زکائوچو

باتخت ا زکائوچویاپالستیک ورویھ ,کفش ھاي ورزشي 64041900 626
 226,804 2,018,559,603 120 90 .ينسج

کفش باتخت ا زچرم طبیعییاا زچرم دوباره ساختھ شده  64042000 627
 24,508 218,117,757 120 90 .ورویھ نسجي

بارویھ ا زچرم , کھ درجاي دیگرگفتھ نشده, کفش 64051000 628
 96,678 860,434,549 120 90 .طبیعییاچرم دوباره ساختھ شده

 167,344 1,489,361,266 120 90 بارویھ ا زموا دنسجي, کھ درجاي دیگرگفتھ نشده, کفش 64052000 629

 8,168,806 72,702,371,950 120 90 کھ درجاي دیگرگفتھ نشده, کفش 64059000 630

باستثناءپشت پاشنھ پاوسرپنجھ (رویھ کفش وا جزا ءآن  64061000 631
 12,153 108,161,580 120 90 ).ھاي سفت کننده 

 139,671 1,243,074,971 120 90 .تخت بیرونیوپاشنھ ا زکائوچویاپالستیک 64062000 632

 105 933,213 120 90 .ا جزا ءکفش ا زچوب 64069100 633

کف ھاي دا خلیقابل  تعویض . سایرا جزا کفش 64069990 634
 55,792 496,545,103 120 90 ھمانندگتروساق  پوش وا شیاھمانندغیرمذکور

 27,843 247,798,472 55 45 .تازیانھ تعلیمیوھمانند, شالق,عصاي صندلیشو,عصا 66020000 635

636 
69071000 

مکعب بزرگ وکوچک وا , کاشیوچھارگوش
برا , ا زسرا میک,بدون لعاب وبدون ورني,شیاءھمانند

 ي موزا ئي
90 100 537,770,693 60,424 

ب  کمتر ا ز یک  درصد کاشي یا سرا میک  با جذب  آ 69079010 637
 79,647 708,856,433 100 90 )کاشي پرسالني(

 ۶کاشي یا سرا میک  با جذب  آب  بین  یک ا لي  69079020 638
 283,680 2,524,753,607 100 90 )کاشي کف (درصد 

 درصد ١٠ا لي ۶کاشي یا سرا میک  با جذب  آب  بین   69079030 639
 0 0 100 90 )کاشي منوپروزا (

 ١۶ا لي ١٠کاشي یا سرا میک  با جذب  آب  بین   69079040 640
 43,174 384,246,542 100 90 )کاشي دیوا ر(درصد 

کاشي یا سرا میک  با جذب  آب  کمترا ز یک درصد  69079050 641
 97,569 868,360,484 100 90 )پولیش  شده (ساب خورده  

مترا زیک درصد کاشي یا سرا میک  با جذب  آب  ک 69079060 642
 53,784 478,673,228 100 90 )پولیش  نشده (ساب  نخورده  

کاشي وچھارگوش ولوح برا ي فرش یاروکش کردن ا  69079090 643
 225,227 2,004,520,566 100 90 جاق یادیوا ربدون ورنیولعاب ا زسرا میک غیرمذکورد

مکعب بزرگ کوچک وا , کاشیوچھارگوش 69081000 644
 200,476 1,784,240,174 100 90 .برا ي موزا ئیک, ندورنیزده یالعاب زدهشیاءھمان

کاشي یا سرا میک  باجذب  آب  کمترا زیک   69089010 645
 1,655,235 14,731,589,538 100 90 )کاشي پرسالني (درصد

 ۶ تا ١کاشي یا سرا میک  باجذب  آب بین   69089020 646
 967,652 8,612,100,104 100 90 )کاشي کف (درصد

 ١٠تا ۶کاشي یا سرا میک  باجذب  آب بین    69089030 647
 32,206 286,637,544 100 90 )کاشي منوپروزا (درصد

 ١۶ تا ١٠کاشي یا سرا میک  باجذب  آب بین   69089040 648
 112,759 1,003,557,503 100 90 )کاشي دیوا ر(درصد

درصد ساب  ١ب  کمترا ز کاشي یا سرا میک  باجذب  ا  69089050 649
 30,568 272,054,699 100 90 )پولیش  شده (خورده  

کاشي یا سرا میک  باجذب  ا ب  کمترا زیک   69089060 650
 29,208 259,950,615 100 90 )پولیش  نشده (درصدساب  نخورده  

کاشیوچھارگوش ولوح برا ي فرش یاروکش کردن ا  69089090 651
 3,360,986 29,912,772,538 100 90  یالعاب زده ا زسرا میک غیرمذکجاق یادیوا رورنیزده
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 1,203,119 10,707,762,050 100 90 .ا زچیني, ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانھ 69111000 652

ا زجملھ (ا زا لیاف شیشھ ,)Voiles(ورق نازک نبافتھ  70193200 653
 6,477,795 57,652,379,835 35 4 ).پشم شیشھ 

ا زآھن یاا ,...بست موجدا ر,پونز, میخ سرپھن, میخ 73170000 654
 1,052,580 9,367,966,113 55 20 .زفوالد

 68,032 605,482,383 45 35 ا جاق  گازفردا رمبلھ 73211110 655

 38,046 338,606,136 45 35 ا جاق  گازرومیزي توکار 73211120 656

 1,404 12,494,727 45 35 فرگازي توکار 73211130 657

سایروسایل  خورا ک  پزي وخورا ک  گرم  کن   73211190 658
 1,139,944 10,145,503,927 45 35 غیرمذکور,باسوخت  گازي یاھم  گازوھم  سایرسوختھا

باسوخت , خورا ک  گرم کن, وسائل خورا ک پزي 73211200 659
 94,561 841,595,458 45 35 .ا زآھن یاا زفوالد, مایع

باسوخت , خورا ک  گرم کن, وسائل خورا ک پزي 73211300 660
 1,055 9,389,711 45 35 .ا زآھن یاا زفوالد,جامد

باسوخت گازي ... )باستثناءا جاق طبخ(وسائل  73218100 661
 63,260 563,014,748 45 35 .ا زآھن یاا زفوالد,یاباگازوسایرسوختھا

یاخورا ک گرم کن باستثناءوسائل خورا ک پزي (وسائل  73218200 662
 17,035 151,610,003 45 35 .ا زآھن یاا زفوالد, باسوخت مایع,)

باستثناءخورا ک پزي یاخورا ک گرم کن (وسائل  73218300 663
 1,220 10,860,793 45 35 .ا زآھن یاا زفوالد,باسوخت جامد,)

664 73219000  ccc-ا جزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره ھاي 
11/7321 ا زآھن یاا زفوالد,٨٣/٧٣٢١لغایت  . 15 25 131,929,540,620 14,823,544 

 588,081 5,233,917,167 15 15 .چوب ساب وا بزا رھاي ھمانند, سوھان 82031000 665

 2,295,964 20,434,077,796 50 40 .گازا نبروا بزا رھاي ھمانند, ا نبردست, منقاش 82032000 666

 163,717 1,457,079,784 50 40 .بزا رھاي دستیھمانندقیچیھاي فلزبروا  82033000 667

 398,892 3,550,134,725 25 15 .منگنھ سورا خ کن وا بزا رھاي ھمانند,پیچ بر,لولھ بر 82034000 668

 1,938,794 17,255,264,105 50 40 دا را ي دندا نھ  ثابت,آچارھاي دستي 82041100 669

 703,740 6,263,285,390 50 40 دندا نھ  متغیرآچارھاي دستیدا را ي  82041200 670

 2,052,477 18,267,047,229 50 40 .بایابدون دستھ, آچاربکس 82042000 671

 206,450 1,837,402,938 50 40 .چکش وپتک 82052000 672

 1,061,107 9,443,852,153 50 40 .آچارپیچ گوشتي 82054000 673

 266,528 2,372,099,953 50 40 .قیدوھمانند, گیره 82057000 674

مجموعھ ھائیا زا شیاءمشمول دویاچندشماره  82059000 675
 1,189,399 10,585,653,606 50 40 ٨٠/٨٢٠۵لغایت ١٠/٨٢٠۵فرعي

کھ یک یاچندشیئیا (غیره , چنگال, مجموعھ ھاا زقاشق 82151000 676
 234,460 2,086,696,800 45 40 ).زآنھابافلزگرا نبھاآبکاري شده باشد

غیرا ... (غیره جورشده, چنگال, مجموعھ ا زقاشق 82152000 677
 4,663,436 41,504,581,025 50 40 ).زآبکاري شده 

یاا شیاءسرمیزھمانندآبکاري شده ... چنگال, قاشق 82159100 678
 25,493 226,887,231 55 40 .بافلزگرا نبھا

 3,139,940 27,945,467,116 40 30 .لوالا زفلزمعمولي 83021000 679

 686,255 6,107,665,194 40 30 .غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي 83022000 680

ا , برا ي وسائطنقلیھ موتوري, غیره, چفت وبست, یرا ق 83023000 681
 2,231,738 19,862,470,531 40 30 .کھ درجاي دیگرگفتھ نشده ا ست,زفلزمعمولي

ا ي ساختمان ا بر, غیره, چفت وبست, یرا ق 83024100 682
 4,959,939 44,143,457,158 40 30 .کھ درجاي دیگرگفتھ نشده ا ست,زفلزمعمولي

برا ي مبلمان ا , چفت وبست وغیره, یرا ق 83024200 683
 1,830,007 16,287,066,157 40 30 .زفلزمعمولیکھ درجاي دیگرگفتھ نشده ا ست

 کان ا پلھ,برا ي در, غیره, چفت وبست, یرا ق 83024900 684
 4,966,088 44,198,182,785 40 30 .زفلزمعمولي

 148,251 1,319,436,095 40 30 .پایھ وا شیاءھمانندا زفلزمعمولي,کاله آویز,رخت آویز 83025000 685

... صندوق ودرھاي زره دا ریامستحکم شده, گاوصندوق 83030000 686
 340,630 3,031,606,262 30 25 .ا زفلزمعمولي

یاملزومات وتجھیزا ت ... قفسھ جاي فیش,قفسھ بایگاني 83040000 687
 567,872 5,054,058,024 30 25 .میزکارا زفلزمعمولي

چفت وبست برا ي صحافیا ورا ق جدا شدنییاکالسورا  83051000 688
 1,028,570 9,154,272,748 50 40 .زفلزمعممولي
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 600,191 5,341,699,328 50 40 .ا زفلزمعمولي,سوزن ھاي دوخت بصورت نوا ر 83052000 689

گوشھ گیرنامھ ا جزا ء , ا شیاءدفترکارا زقبیل گیره نامھ 83059000 690
 551,836 4,911,340,617 30 20 .وقطعات  ا زفلزمعمولي

 512,261 4,559,122,803 50 40 .چنگک ومنگنھ پرچ ا زفلزمعمولي, قالب, قزنقفلي 83081000 691

ھم (منجوق وپولک ا زفلزمعمولي... سگک, چفت وبست 83089000 692
 514,818 4,581,881,319 50 40 ).چنین ا جزا ءوقطعات 

 831,726 7,402,364,615 50 40 .طشتک ا زفلزمعمولي 83091000 693

سایردردرپوش  و سرپوش درپوش  پاره شونده برا ي   83099090 694
 4,431,212 39,437,786,339 50 40 ا ز فلزا ت  معمولیغیرمذکور...  بطري

برا ي جوشکاري ,ا لکترودھاي ا ندودشده بافلزمعمولي 83111000 695
 10,572,511 94,095,348,742 35 25 .باقوس ا لکتریکي

برا ي جوشکاري باقوس ا ,مفتول پرشده ا زفلزمعمولي 83112000 696
 1,096,335 9,757,384,061 35 25 .لکتریکي

دودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولیبرا ي میلھ ھاي ا ن 83113000 697
 927,788 8,257,316,103 35 25 ....لحیم کاري

غیرا (ا ندودشده یاپرشده ,ا زفلزمعمولي... میلھ, مفتول 83119000 698
 764,428 6,803,408,120 35 15 غیرمذکوردرجاي دیگر)زپودربرا ي پاشیدن 

گھاي مختلط ھمچنین دی),سایردیگھاي مولدبخار 84021900 699
 5,889,541 52,416,917,904 20 10 کھ درجاي دیگرمذکورنباشد)Hybrid(بخار

پنجره (برا ي  , دیوا ري,زمیني, بادزنھاي رومیزي 84145100 700
 1,313,080 11,686,408,171 45 35 وا ت١٢۵توا م باموتوربرقیبقدرت حدا کثر)سقفي

 407,359 3,625,493,420 30 25 مشعل ھاي کوره برا ي سوخت مایع 84161000 701

ھمچنین (مشعل ھاي کوره برا ي سوخت جامدیاگاز 84162000 702
 5,471,284 48,694,431,804 30 25 )مشعل ھاي مختلط

 61,025,676 543,128,515,641 55 45 یخچال فریزرھاي مجھزبھ درھاي خارجیمجزا 84181000 703

 Compression( 45 55 19,226,459,720 2,160,276(کميیخچال ھاي خانگیا زنوع ترا  84182100 704

 Absorbtion( 45 55 14,832,514,205 1,666,575(برقي,یخچال ھاي خانگیا زنوع جذبي 84182200 705

 18,710,665 166,524,921,474 55 45 یخچال ھاي خانگیکھ درجاي دیگرمذکورنباشند 84182900 706

 2,222,114 19,776,816,820 55 45 لیتر٩٠٠بھ گنجایش حدا کثر, تادهفریزرھاا زنوع ا یس 84184000 707

سردکننده یامنجمدکننده ...,گنجھ ھا,سایرصندوقھا 84185000 708
 560,907 4,992,073,540 55 45 غیرمذکوردرجاي دیگر, وھمانندسردکننده

 1,422,185 12,657,442,240 30 25 ا نوا ع  چیلرھاي جذبي 84186910 709

 32,576 289,927,661 55 45 آبگرم کن ھاي سریع ا لعمل گازي 84191100 710

 آبگرم کن ھاي سریع ا لعمل--150 84191900 711
کھ درجاي دیگرمذکورنباشد,غیربرقي,یامخزني  45 55 9,350,552,564 1,050,624 

 608,213 5,413,097,966 55 45 دستگاھھاي  آبگرم  کن  وآبسردکن  توا م 84198910 712

 5,106,096 45,444,253,104 55 45 ماشین ھاي ظرفشوئیا زنوع خانگي 84221100 713

ھمچنین ترا زوي توزین (ترا زوي توزین ا شخاص  84231000 714
 999,067 8,891,696,834 30 25 ترا زوھاي خانگي,)نوزا دا ن  

کھ درجاي , ماشین آالت وا دوا ت توزین 84238100 715
 415,541 3,698,311,231 30 25 کیلوگرم٣٠باظرفیت توزین حدا کثردیگرمذکورنباشد

ماشین ھاي رختشوئیتمام ا توماتیک باظرفیت حدا  84501100 716
 37,025,115 329,523,522,776 45 35 کیلوگرم١٠کثر

ماشین ھاي رختشوئیمجھزشده باخشک کن گریزا  84501200 717
 1,695,980 15,094,217,762 45 35 کیلوگرم١٠باظرفیت حدا کثر,زمرکز

ماشین  لباسشویي نیمھ  ا توماتیک  دوقلو فاقد ا لمنت   84501910 718
 542,823 4,831,123,212 45 35 جھت  خشک  کردن

 2,206,325 19,636,289,629 50 40 چرخ دوزندگیا زنوع خانگي 84521000 719

 31,530 280,612,998 60 40 مبل  پایھ  وسرپوش 84524010 720

( ماشین  ھاي  خودکار دا ده  پردا زي  شخصي  84713010 721
PC(421,300 3,749,566,076 50 40 بھ  صورت  کامل 

ماشین  ھاي  خودکار دا ده  پردا زي  بریل  گویا ویژه   84713030 722
 5,370 47,794,400 50 40 نابینایان

723 
84714110 

 ( ماشین  ھاي  خودکار دا ده  پردا زي  شخصي
PC( بصورت  کامل  مشتمل  برحد ا قل  یک  وا حد

 مرکز
40 50 776,714,697 87,271 

( سایرماشین  ھاي  خودکار دا ده  پردا زي  شخصي 84714910 724
PC(110,664 984,907,154 50 40 بھ  صورت  کامل  عرضھ  شده  بھ  شکل  سیستم 
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زي  بریل  گویا سایرماشین  ھاي  خودکار دا ده  پردا  84714920 725
 0 0 50 40 ویژه  نابینایان   عرضھ  شده  بھ  شکل  سي

726 
84715010 

شامل کلیھ وا )PC(جعبھ کامپیوترشخصي
حدھاومتفرعات  دا خلیا زجملھ درا یوھا بردھا حافظھ 

 وھاردو
25 50 5,181,093,899 582,145 

 keyboard( 40 50 31,400,312,621 3,528,125(صفحھ  کلید 84716010 727

 ا ١٩لغایت  ١۴مانیتور با صفحھ  تخت  و غیرتخت   84716030 728
 1,163,411 10,354,359,976 50 40 ینچ

 872,131 7,761,963,911 50 40  ا ینچ١٧لغایت  D0C0L 14مانیتور با صفحھ   84716040 729

 168 1,492,287 50 40 نمایشگر لمسي بریل  ویژه  نابینایان 84716050 730

 ATM( 25 40 270,429,504,979 30,385,338(ماشین  خودپردا ز بانکي 84729050 731

 3,460,947 30,802,429,947 50 40 باویا بدون  منبع  تغذیھ)case(جعبھ  کامپیوتر 84733010 732

 فوت  ٨٠٠٠کولرھاي  آبي خانھ  با ھوا دھي حدا کثر  84796010 733
 M0F0C( 45 55 621,535,867 69,836(مکعب  در دقیقھ 

شیرآالت  بھدا شتي شیرمخلوط حمام  و دستشویي پیسوا  84818010 734
 2,228,262 19,831,534,379 55 45 ...رو

 ا ز جنس  برنج  valve gateشیرفلکھ  کفشویي  84818015 735
 1,203,659 10,712,562,767 60 45 لغایت  سھ  ا ینچ

 ا ۵/٢ز جنس  برنج  لغایت   ا valve ballشیرتوپي  84818020 736
 1,006,787 8,960,408,723 55 45 ینچ

بجزمغزیشیرا الت .... سایرشیرووسایل ھمانندبرا یلولھ 84819090 737
 22,367,193 199,068,020,697 40 30 بھدا شتیومکانیزم پالستیکیشیرا الت ا ھرمي

 1,251,031 11,134,178,964 30 25 ا لکتروموتورھاي  جریان  متناوب 85011020 738

وا ت بجزباجریان ۵/٧٣سایرا لکتروموتورھابھ قدرت تا 85011090 739
 6,403,482 56,990,987,436 30 25 ولت۴٢و٢١متناوب ویاجریان مستقیم 

 ولت  ٢۴و dc 12ا لکتروموتورھاي  با جریان  مستقیم  85013110 740
 9,977,102 88,796,210,494 30 25  وا ت٢٠٠تا قدرت  حدا کثر 

ا لکتروموتور قفس  سنجابي ا  85014010 741
 ASENCRON 25 30 14,018,235,694 1,575,083سنکرون

سایر موتورھا با جریان  متناوب  تک  فازبجزا  85014090 742
 11,522,044 102,546,191,144 30 25 لکتروموتورقفس  سنجابي

ا لکتروموتور قفس  سنجابي ا  85015110 743
 ASENCRON 25 30 5,590,022,932 628,092سنکرون

وا ٠۵٧سایرموتورھاباجریان متناوب  چندفازبھ قدرت  تا 85015190 744
 4,407,304 39,225,005,624 30 25 ت  بجزا لکتروموتورقفس  سنجابي

بھ قدرت ا ,سایرا لکتروموتورھاباجریان متناوب چندفاز 85015290 745
 13,108,735 116,667,746,321 30 25 وتورقفسکیلووا ت بجزا لکتروم۵٧وا ت تا٠۵٧ز

ا لکتروموتور قفس  سنجابي ا  85015310 746
 ASENCRON 20 30 14,877,919,724 1,671,676سنکرون

بھ قدرت ,سایرا لکتروموتورھاباجریان متناوب چندفاز 85015390 747
 14,875,779 132,394,429,533 30 20 بجزا لکتروموتورقفس سنجابي,wk57بیش ا ز

سایر ژنرا تورھاي  جریان  متناوب بھ  قدرت  بیش  ا  85016490 748
 ٠٠۵١KVA 15 20 450,543,010,890 50,622,810ز

آھن رباھاي  دا ئم  وا شیائیکھ  بھ  منظورآھن رباي  دا  85051100 749
 856,329 7,621,328,488 30 25 ا زفلز,ئم شدن  در نظرگرفتھ شده ا ند

ھن رباھاي دا ئم  وا شیائیکھ بھ  منظورآھن رباي  دا ئم  آ 85051900 750
 1,231,167 10,957,386,221 30 25 غیرا زنوع(,شدن  درنظرگرفتھ شده ا ند

 1,757,391 15,640,778,230 30 25 کالج ھا و ترمزھاي  ا لکترومغناطیسي,کوپلینگ ھا 85052000 751

 489,207 4,353,940,081 30 25 ھاي  بلندکردنسرھاي  ا لکترومغناطیسي دستگاه  85053000 752

نگھدا رنده ھاي  آھن رباي  ا لکتریکي یاآھن رباي  دا  85059000 753
 5,597,178 49,814,882,031 30 10 قطعات آھن رباھا; وغیره ,ئمي

   AAقوه ھاي ا ستوا نھ ا ي شکل  بھ سایزھاقلمي 85061010 754
 D 40 50 18,667,617,005 2,097,485 وبزرگCمتوسط 

 19,549,403 173,989,684,560 50 40 با موتور برقي,جاروھاي  برقي خانگي  85091000 755

آسیاب  و مخلوطکن ھاي  ا لکترونیکیخانگیموا د خورا  85094000 756
 8,909,934 79,298,415,890 55 45 دستگاھھاي  خانگي آب میوه گیر,کي

کھ  درجاي  دیگر ,یکیخانگي دستگاھھاي  ا لکترون 85098000 757
 2,936,650 26,136,183,007 55 45 توا م  شده  با موتور برقي,مذکور نباشد

 628,023 5,589,400,768 55 45 دستگاھھاي  آبگرم  کن  وآبسردکن  توا م 85161010 758

سایرآبگرمکن ھاي فوري یامخزني برقي وگرم کن ھاي  85161090 759
 416,062 3,702,948,326 50 40 ھا ی آبگرم وسردکن توا مغوطھ وربرقي بجزدستگاھ

 58,280 518,689,692 50 40 دستگاھھاي  ا لکتروترمیک  خشک  کردن  دست 85163300 760



 ٣٢

 2,983,248 26,550,904,360 45 35 ا توي  برقي 85164000 761

 7,861,880 69,970,728,101 55 45 میکروویو) oven(ا جاق   85165000 762

خورا ;غیرمذکوردرجاي دیگر,کوره ا جاق ھاي برقي 85166000 763
 8,879,249 79,025,316,846 55 40 سرخ, حلقھ ھاي  جوش آورنده آب,منقل ھا,کپزھا

دستگاه ھاي  ا لکتروترمیک  درست  کردن  قھوه  یا  85167100 764
 3,906,253 34,765,652,396 50 40 چاي

 toaster( 45 55 7,184,112,903 807,204( کردن  نان  دستگاه  برشتھ  85167200 765

دستگاه ھاي  ا لکتروترمیک  برا ي  مصارف  خانگي  85167900 766
 1,146,264 10,201,750,962 55 45 کھ  در جاي  دیگر مذکور نباشد,

دستگاھھاي  تلفني باسیم  مجھز بھ  متعلقات  بیسیم   85171100 767
)cordless( 40 80 18,400,332,230 2,067,453 

 778,599 6,929,527,824 80 40 سایردستگاھھاي تلفن  غیرمذکوردرجاي دیگر 85171990 768

دستگاھھاي  قطع  و وصل  باتغییر خط تلفني یا تلگرا  85173000 769
 8,433,005 75,053,746,616 50 40 في

سایردستگاھھابرا یسیستم ھایکاربریاعددیباسیم  85175090 770
 5,777,811 51,422,518,017 50 40 جزدستگاھھایشبکھ وکارت مودم دا خليب

....  سایردستگاھھاي برقي برا ي تلفن  یاتلگرا ف 85178090 771
 94,036 836,920,050 80 45 غیرمذکوردرجاي دیگر

 R/ CD 40 55 100,515,688,447 11,293,898دیسک  فشرده  لیزري  یکبار قابل  ضبط 85239010 772

 باالتر ا ز PDHدستگاھھاي  گیرنده  فرستنده  ا ز نوع  85252010 773
٣۴BM /S 10 20 218,698,457,163 24,572,860 

 بھ  STM ١ درحدSDHدستگاھھاي  گیرنده  فرستنده  85252020 774
 33,020,860 293,885,658,111 20 10  وباالترBM / S155ظرفیت 

و فرستنده  تلفن  ھمرا ه  بھ  ا دستگاھھاي  گیرنده   85252030 775
BTS 10 20 1,930,019,286,57)١+١+١(ستثاي  

3 216,856,100 

2,597,460,619,92 60 4 گوشي تلفن  ھمرا ه 85252040 776
0 291,849,508 

سایر دستگاھھاي  فرستنده  توا م  شده  با گیرنده غیر  85252090 777
 8,159,267 72,617,473,258 55 45 مذکور درجاي دیگر

 269,317 2,396,925,314 50 40 ا ینچ  وکمتر با صفحھ  پالسما٣٠تلوزین  رنگي  85281211 778

ا ینچ٣٠رنگي   تلوزیون[ 85281212 779  LCD 40 50 20,193,708,766 2,268,956وکمتر با صفحھ  

 ا ینچ  و ٠٣سایردستگاھھا گیرنده  تلویزیونیرنگي 85281219 780
 LCD 40 50 561,710,498,872 63,113,539 پالسماوکمتربجزبا صفحھ 

ا ٠٣ تلویزیون  رنگي با صفحھ  پالسمابیش  ا ز -سایر 85281221 781
 17,810,702 158,515,244,355 40 30 ینچ

 LCD 30 50 45,310,264,695 5,091,041تلویزیون  رنگي با صفحھ 85281222 782

ا ینچ  ٠٣یزیونیبیش  ا ز سایردستگاھھاي  گیرنده  تلو 85281299 783
 LCD 40 50 206,481,335,416 23,200,150بجز با صفحھ  پالسماو

 1,344,543 11,966,435,363 35 25 مونیتورھاي  ویدئویي رنگي 85282100 784

 562,846 5,009,325,441 35 25 مونیتورھاي  ویدئویي سیاه  و سفید یا سایر تک رنگھا 85282200 785

 Power Box ,Powerپانلھاي ا لکتریکي باعناوین  85371010 786
Blok,Basic panel1,765,822 15,715,818,728 50 40 ...  و 

ولت  ٠٠٠١برا ي ولتاژتا...میز ,  کنسول, پانل,سایرتابلو 85371090 787
 1,045,535 9,305,259,785 50 40 بجزموا ردمذکور

برا ,٨۵٣۶یا٨۵٣۵ش مجھزبھ دویاچنددستگاه ..تابلوھاو 85372010 788
 4,477,896 39,853,277,751 50 40 ۵/٧٢ولت وحدا کثر١٠٠٠ي ولتاژبیشترا ز

 Power Box ,Powerپانلھاي ا لکتریکي باعناوین 85372020 789
Panel,Basic Panel16,748 149,059,000 50 40 ...  و 

ق  ا لکتریکي یا توزیع  بر)برا ي  کنترل  ...  تابلو پانل 85372090 790
 15,312,552 136,281,712,707 50 40 (ولت ١٠٠٠برا ي  ولتاژبیش ا ز

کابینت وسایرتکیھ گاھھابرا ي کاالھاي  ,میزھا...او 85381000 791
 1,593,098 14,178,571,218 60 40 مجھزنشده بھ دستگاھھاي  مربوط بھ,٨۵٣٧شماره 

 2,443,120 21,743,764,004 55 45 وا ت٢٠٠ا لي ٢۵المپ  حبابي رشتھ  ا ي   85392220 792

 417,340 3,714,328,750 55 45  وا ت٣٠٠لغایت  ٢٠٠المپ  حبابي رشتھ  ا ي   85392920 793

 1,269,349 11,297,207,486 55 45  وا ت۴٠ ا لي ١٨فلورسنت  روشنایي  85393110 794

 Comract 40 50 20,630,391,462 2,318,022المپ  کم  مصرف 85393120 795

 876,254 7,798,659,106 55 45  وا ت۵٠٠با بخار جیوه  تازه  تا  85393210 796

و سایرھادي ھاي  برق   )co-axial( کابل  ھم  محور 85442000 797
 9,224,786 82,100,593,663 40 30 ھم محور
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سایرمجموعھ  سیمھابرا ي وسایل  حمل  و نقل  ھوا ئي  85443090 798
 703,151 6,258,044,263 40 30 یا آبي

برا ي ,کھ درجاي دیگرمذکورنباشد, ھادي ھاي برق 85444100 799
 1,694,909 15,084,686,158 40 30 جورشده  با قطعات  ا تصال, ولت٨٠ولتاژحدا کثر

برا ي  ,کھ درجاي دیگرمذکورنباشد, ھادي ھاي  برق 85444900 800
 6,303,587 56,101,927,844 40 30 جورنشده باقطعات ا تصال, ولت٨٠ولتاژحدا کثر

ا ٨٠برا ي  ,ھادي ھاي  برق  غیرمذکوردرجاي  دیگر 85445100 801
 1,473,509 13,114,231,967 40 30 جورشده  با قطعات ا تصال, V 1000لي 

کھ درجاي دیگرمذکورنباشدبرا ي , ھادي ھاي برق 85445900 802
 14,130,289 125,759,573,043 40 30 جورنشده باقطعات  ا تصال, ولت١٠٠٠ا لي٨٠ولتاژ

ولت  غیر ٠٠٠١سایرھادي  برق  برا ي ولتاژ بیش  ا ز  85446090 803
 3,610,097 32,129,861,420 35 25 مذکور

سایرکابلھاي  ا لیاف  نوري بجزکابلھاي آماده  مصرف   85447090 804
 3,022,550 26,900,691,688 40 30 دا را ي ا تصاالت  ا زا لیاف  منفردا  غال

وسایط نقلیھ موتوري برا ي  حمل  ونقل ده  87021000 805
 1,192,531 10,613,522,901 30 20  ا حترا قي-نفریابیشترباموتورپیستونیدرونسوزترا کمي 

وسایط نقلیھ موتوري برا ي  حمل  ونقل  87029000 806
 27,018,855 240,467,810,870 30 20 ١٠/٨٧٠٢نفریابیشترغیرا زکاالي  مشمول  شماره  ١٠

وزن  وسیلھ  نقلیھ  و (با وزن  ناخالص  وسیلھ  نقلیھ   87041010 807
 18,376,675 163,552,405,695 30 20  تن٣٠حدا کثر)محمولھ 

باموتورپیستونیترا ,وسائط نقلیھ حمل ونقل کاال 87042200 808
 44,076,974 392,285,069,991 30 20 ٠تن ۵بھ وزن بیش ا ز)دیزل یانیمھ دیزل (کمي

باموتورپیستونیترا ,وسایط نقلیھ حمل ونقل کاال 87042300 809
 55,962,018 498,061,961,348 30 20 تن٢٠بھ وزن بیش ا ز)دیزل یانیمھ دیزل (کمي

باموتورپیستونیجرقھ ا ي بھ ,وسایط نقلیھ حمل ونقل کاال 87043200 810
 72,569,404 645,867,693,589 30 20 تن۵وزن ناخالص بیش ا ز

کھ درجاي ,برا ي حمل ونقل کاال, وسایط نقلیھ موتوري 87049000 811
 124,690 1,109,745,118 30 20 .دیگري مذکورنباشد

 16,749,596 149,071,403,848 30 25 کمک  فنر 87141930 812

توپي چرخ  با لوا زم  ترمز بندي حتي توا م  شده  با  87141950 813
 9,188,630 81,778,807,908 30 25 زنجیر

 SWITEH HANDEL 25 30 36,883,211,561 4,144,181قولوه  ھاي  چپ  و را ست 87141960 814

 1,677,084 14,926,049,710 30 20 ترمزھا وا جزا وقطعات  آنھا 87141970 815

 586,838 5,222,861,024 35 25 عینک  آفتابي 90041000 816

حفاظت  ,برا ي  ا صالح دید,فظ چشم وھمانندمحا, عینک 90049000 817
 610,651 5,434,792,177 35 25 )غیرا زعینک  آفتابي(چشم  یاغیره 

سایروسایل  دا ري کریستال  مایع  وا الت  ا پتیکي  90138090 818
 36,848 327,947,801 20 15 غیرمذکوردرجاي دیگر

 410,921 3,657,194,012 20 15 آالت  و دستگاھھاي  فتوگرا متري 90154000 819

, ا قیانوسنگاري, آبنگاري,مساحي, آالت نقشھ بردا ري 90158000 820
 8,945,694 79,616,677,439 20 15 .ھوا شناسییاژئوفیزیکي,آبشناسي

سانتي گرم  ویاکمتر با یابدون  ۵ترا زو با حساسیت   90160010 821
 1,086,186 9,667,054,074 20 15 وزنھ

 159,559 1,420,076,322 20 15 حتي خودکار, میزوماشین  ترسیم  90171000 822

 727,352 6,473,434,352 20 15 خط کشي یامحاسبھ  ریاضي,سایرآالت رسامي  90172000 823

دستگاھھاي  برقي تشخیص  بیماري  ا لکتروکاردیوگرا  90181100 824
 1,382,602 12,305,153,980 20 15 ف

 546,637 4,865,065,511 20 15  نھاي  مصنوعيدندا 90212100 825

سایر دستگاھھاي  کمک  شنوا ییبجزدستگاھھاي کمک   90214090 826
 552,140 4,914,045,613 20 15 شنوا یي دستھ جمعیبرا یآموزش  کر واللھا

دستگاه  را دیولوژي  موبایل  بھ  ا ستثناي  ردیف   90221420 827
٨٧٠۵ 15 20 20,400,586,699 2,292,201 

 1,136,693 10,116,564,516 20 15 سایر ترمومترھا پرشده  بامایع  برا ي  خوا ندن  مستقیم 90251190 828

 472,926 4,209,044,620 20 15 دماسنج  ھاي  ترموکوپل  دا ر 90251920 829

سایر دماسنج  ھا آذرسنجھا توا م  نشده  با سایر آالت   90251990 830
 2,744,337 24,424,600,900 20 15 جاي دیگرغیرمذکور در

 645,926 5,748,737,356 20 15 رطوبت  سنج  دیجیتالي 90258010 831

 8,548,862 76,084,872,589 20 15 فلومتر 90261010 832

 2,259,111 20,106,086,405 20 15 سطح  سنج  بھ  طریق  ا ولترا سونیک 90261020 833

 6,783,723 60,375,132,821 20 15  سنج  مایعات  در مخازنا رتفاع  90261030 834
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 21,082,160 187,631,221,432 20 15 آالت  و دستگاھھابرا ي  سنجش  یاکنترل  فشار 90262000 835

 3,327,484 29,614,609,231 35 25 کنتورگاز 90281000 836

 779,844 6,940,607,467 50 40 کنتورمایعات 90282000 837

 665 5,920,020 55 45 کنتور برق  تک  فاز ا لکترومکانیکي 90283011 838

سایر  کنتورھاي  برق  تک  فازبجزنوع  ا  90283019 839
 22,732 202,319,177 55 45 لکترومکانیکي

سایر  کنتورھاي  برق  چند فازبجز نوع  ا  90283029 840
 1,994,255 17,748,873,172 55 45 لکترومکانیکي

 8,996,266 80,066,766,915 30 25 ترموستات 90321000 841

 1,693,910 15,075,796,921 100 45 پیانو با سیم  یازه  عمودي 92011000 842

 19,253 171,353,304 100 45 پیانو با سیم  یازه  ا فقي 92012000 843

کالوسن وسایرآالت سیمییازھیشستیدا ,پیانوي خودکار 92019000 844
 264,698 2,355,809,149 100 45 .ي دیگري مذکورنباشندرکھ درجا

 373,722 3,326,126,894 100 10 آالت موسیقي سیمي یا زھي کھ باآرشھ  نوا ختھ  میشوند 92021000 845

غیرا زآنھائیکھ باآرشھ نوا ختھ (آالت موسیقییازھي 92029000 846
 1,001,684 8,914,985,034 100 10 )میشوند

ھارمونیوم وآالت ;ا رگھاي  لولھ ا ي شستیدا ر 92030000 847
 94,082 837,327,813 100 10 ھمانندشستیدا ربازبانھ ا رتعاشیآزا دفلزي

 0 0 100 10 آکوردئون  و آالت  ھمانند 92041000 848

 6,804 60,556,667 100 10 سازدھني 92042000 849

 76,132 677,575,988 100 10 ) ترومپت -  ني مثال قره(  برنجي -آالت موسیقي بادي  92051000 850

 98,142 873,467,333 100 10 )  برنجي-غیرا زبادي (آالت موسیقیبادي  92059000 851

, سنج, کسیلوفون, مثال طبل ودھل(آالت موسیقي ضربي 92060000 852
 180,766 1,608,817,296 100 10 )مارا کاس , قاشقک

کھ صدا ي )غیرا زآکوردئون (دا رآالت موسیقیشستی 92071000 853
 2,154,951 19,179,066,192 100 10 .آنھاتوسط وسایل برقیتولیدشده یاتقویت گردد

آالت موسیقیکھ درآنھاصدا توسط وسایل برقیتولیدشده  92079000 854
 417,315 3,714,101,966 100 10 غیرا)ھمچنین آکوردئون ,یابایدتقویت گردد

 25,394 226,008,194 100 10 زیکجعبھ  مو 92081000 855

پرندگان ,ا رگ مکانیکیدستھ دا ر, ا رکستریون 92089000 856
 82,001 729,805,833 100 10 .مکانیکیخوا ننده وسایرآالت موسیقیغیرمذکور

 50,297 447,646,208 55 45 بامبویاسایر موا د مشابھ, ا وزیھ, نشیمنھاا زخیزرا ن 94015000 857

 835,064 7,432,069,640 55 45 نشیمنھاي دا را ي ا سکلت چوبیرویھ شده 94016100 858

 2,073,845 18,457,222,548 55 45 نشیمنھاي دا را ي ا سکلت چوبي 94016900 859

ا زا نوا عیکھ )غیرا زنشیمنھا(مبلھاي  چوبي 94033000 860
 1,746,479 15,543,660,718 55 45 دردفاترکارموردا ستفاده قرا ر میگیرند

ا زا نوا عیکھ درآشپزخانھ )غیرا زنشیمنھا(مبلھاي چوبي 94034000 861
 566,465 5,041,537,660 55 45 مورد ا ستفاده  قرا ر میگیرند

ا زا نوا عیکھ درا تاق )غیرا زنشیمن ھا(مبلھاي  چوبي 94035000 862
 491,647 4,375,658,188 55 45 خوا ب موردا ستفاده قرا ر میگیرند

کھ درجاي دیگري )غیرا زنشیمن ھا(مبلھاي چوبي 94036000 863
 9,598,397 85,425,737,764 55 45 مذکورنباشند

 258,909 2,304,292,223 60 45 ا زموا د پالستیکي)غیرا زنشیمن ھا(مبلھا 94037000 864

کھ درجاي دیگري )غیرا زنشیمن ھا(مبلھاي  94038000 865
 723,657 6,440,550,174 55 45 ٠مذکورنباشند

لوستروسایروسایل روشنائیبرقیبرا ي آویختن یانصب  94051000 866
 3,257,823 28,994,628,634 55 45 کردن بھ سقف یادیوا ر

چرا غ رومیزي وچرا غھاي پایھ , چرا غ کنارتختخوا ب 94052000 867
 804,147 7,156,903,750 55 45 برقي, دا ردا خل ساختمان

مجموعھ چرا غھاي ا لکتریکیا زا نوا عیکھ برا ي   94053000 868
 968,669 8,621,155,420 55 45 درخت کریسمس موردا ستفاده قرا رمیگیرند

 2,685,792 23,903,547,722 25 20 چرا غ  سیالیتیک  برا ي  عمل  جرا حي 94054010 869

سایرچرا غھاووسایل روشناییبرقیبغیرا زچرا غ  ضدا  94054090 870
 2,808,736 24,997,747,580 55 45 جاروچرا غ سیالیتیک برا ي عمل جرا حينف

سایرچرا غھاووسایل  روشنایي غیربرقي بغیرا ز  94055090 871
 282,614 2,515,264,243 55 45 فانوس  بادي  وچرا غھاي  توري

بازیچھ  ھاي چرخدا رکھ  برا ي سوا رشدن  کودکان   95010000 872
 652,176 5,804,363,096 55 45 ھ  چرخھ  وروروئک  وسایرس, طرا حي شده 

بھ شکل ا نسان " عروسکھائیکھ منحصرا 95021000 873
 1,438,804 12,805,358,005 55 45 حتیملبس,ھستند

برا ي ,ا جزا ءوقطعات ومتفرعات غیرمذکور 95029900 874
 657,633 5,852,934,089 55 45 بھ شکل ا نسان ھستند" عروسکھائیکھ منحصرا
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حتیدا را ي , مدلھاي کوچک ا شیاءبھ صورت مجموعھ 95032000 875
 5,120,615 45,573,472,409 55 45 )١٠/٩۵٠٣غیرا زکاالي مشمول شماره فرعي(حرکت 

بازیچھ ھابھ شکل حیوا نات یابھ شکل مخلوقات غیرا  95034100 876
 851,550 7,578,797,992 55 45 ا نباشتھ شده, نسان

بازیچھ ھابھ شکل حیوا نات یابھ شکل مخلوقات غیرا  95034900 877
 1,971,357 17,545,072,974 55 45 غیرا نباشتھ شده, نسان

عرضھ شده بھ صورت ست ,بازیچھ ھا 95037000 878
)set(220,116 1,959,028,911 55 45 غیرمذکور, یامجموعھ 

 4,602,129 40,958,942,777 55 45 سایربازیچھ ھاي غیرمذکور 95039000 879

 28,366 252,456,529 60 45 ا شیا و متنوعات  میزبیلیارد 95042020 880

 25,316 225,311,906 60 45 کارتھاي  بازي 95044000 881

 111,528 992,603,528 55 45 ا شیاءبرا ي جشن کریسمس 95051000 882

را ي شعبده بازي یاب, کارناوا ل, ا شیاءبرا ي جشن 95059000 883
 206,981 1,842,131,054 55 45 )غیرا زا شیاءبرا ي جشن کریسمس (سایرسرگرمیھا

 217 1,934,012 30 20 تختھ شناورشرا عي 95062100 884

تختھ ا سکیروي آب وسایرا دوا ت برا ي ,ا سکیآبي 95062900 885
 276,002 2,456,417,392 30 20 )غیرا زتختھ شناورشرا عي(ورزشھاي آبي

 4,296 38,234,862 50 40 کامل, چوگان 95063100 886

سایرا دوا ت برا ي گلف کھ درجاي دیگري  95063900 887
 10,198 90,761,585 50 40 مذکورنباشند

سایرا شیا و ا دوا ت  برا ي  تنیس  روي  میزبجز را  95064090 888
 44,810 398,805,550 50 40 کت

ردن بجزتوپ مخصوص نابینایان سایرتوپھاي قابل بادک 95066290 889
 27,094 241,139,705 80 65 ھندبال, وا لیبال, بسکتبال, وتوپ فوتبال

, مرجان, ا نوا ع شاخ, کاسھ الک پشت, ا ستخوا ن 96019000 890
 1,585 14,102,339 60 45 ک,)غیرا زعاج (صدف وسایرموا دحیوا نیترا ش پذیر

 2,417,712 21,517,640,701 35 25 .مسوا ک دندا ن 96032100 891

بروس مژه , بروس ناخن,بروس مو,فرچھ ریش ترا شي 96032900 892
 805,707 7,170,791,739 35 25 وسایربروسھاي پاکیزگیموردا ستفاده ا شخاص

, سایربروس وقلم موبرا ي نقاشیکردن رنگ کردن 96034090 893
 718,087 6,390,970,244 35 25 تامپون وغلطک نقاشیساختھ نشده ا زموي خوک وگرا ز

 0 0 40 25 ساختھ  شده ا زموي  خوک  و گرا ز 96039010 894

 36,857 328,028,922 35 25 ا لک  دستي وغربال  دستي 96040000 895

 96,705 860,678,256 35 25 .دگمھ کھ درجاي دیگري مذکورنباشند 96062900 896

 2,225,208 19,804,347,945 55 45 )خودکار(با جوھر خمیري   96081010 897

 2,450,568 21,810,054,260 55 45 .بامغزي دا را ي غالف سخت,مدا دومدا درنگي 96091000 898

 40,724 362,447,513 70 45 .پیپ وسرپیپ 96142000 899

پودرزنھاي بزرگ وکوچک برا ي ا ستعمال فرا ورده  96162000 900
 11,991 106,716,953 60 45 .ھاي آرا یشییاپاکیزگي

عایق , فالسک وسایرظروف عایق حرا رت بامحفظھ 96170000 901
 3,967,953 35,314,781,336 40 25 )غیرا زشیشھ یدکیدا خلي(وھمچنین  قطعات آنھا,خالء

ومتحرک وسایرنمایشھاي ,مانکن خیاطیوآدمکھاي چوبي 96180000 902
 37,455 333,346,227 70 45 .متحرک برا ي تزئین ویترین مغازه ھا

برا ي  تولیدکامیون  و کامیونت  با ساخت  دا خل   98870441 903
١۴% 20 30 827,060,826,601 92,928,183 

برا ي  تولیدکامیون  و کامیونت  با ساخت  دا خل   98870442 904
4,129,726,224,57 10 10 .بجز موتورگیربکس  ا کسل  و%٠۴ا لي ١۴%

3 464,014,183 

23,054,726,757,9 - - - جمع 905
56 2,590,418,738 
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 تغیري حقوق ورودي برخي كاالهاي وارداتي طي آذر :٢-٢-١
 ١٣٨۵ لغایت آذر ماه ١٣٨۴ماه 
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ــراي آن  ب

درج % ۵
 بـود   شده

ــال  در حـ
كه بایـد   

درج % ١۵
 )مي شد

٢
٣ 

ــایر  ســـ
ــاي  دیگهـ
ــد  مولـــ
ــار،  خبـــ
ــنني  مهچـــ
ــاي  دیگهـ
ــتلط  خمـــ

ــار (خبـــ
Hybrid( 

٨۴٠٢١٩
٠٠ 

٢٠ ١٠ 85/3/7 3354/2/
85 

ــالحات  اصـ
حق(تایپي

وق ورودي  
ــراي آن  ب

درج % ١٠
شده بـود   
ــال  در حـ
كه بایـد   

درج % ٢٠
 )مي شد

٢
۴ 

ــات  قطعــ
ــصله  منفـ
ــراي  بـــ
ــد  تولیــ

ــامیون   كـ
و 

ــت  كامیون
اخت با سـ  

٩٨٨٧٠۴
۴١ 

٣٠ ٢٠ 85/3/7 3354/2/
85 

ــالحات  اصـ
حق(تایپي

وق ورودي  
ــراي آن  ب

درج % ٢٠
شده بـود   
ــال  در حـ
كه بایـد   



 ۴٠

داخل كمرت  
 ١۴از     

 درصد
 

درج % ٣٠
 )مي شد

٢
۵ 

ــات  قطعــ
ــصله  منفـ
ــراي  بـــ
ــد  تولیــ

ــامیون   كـ
و 

ــت  كامیون
با سـاخت   

ــل   ١۴داخ
ــد  درصـــ

 ٣٠لغایت  
 درصد

 ١ ١٠۵ 85/3/7 3354/2/
85 

ــالحات  اصـ
حق(تایپي

وق ورودي  
ــراي آن  ب

درج % ١٠
شده بـود   
ــال  در حـ
كه بایـد   

درج % ١۵
 )مي شد

٢
۶ 

ــزات  جتهیـ
 خمابراتي

٨۵٢۵٢٠
و١٠

٨۵٢۵٢٠
و٢٠

٨۵٢۵٢٠
٣٠ 

٢٠ ٨٠ 85/4/6 25082/
ت

٣۴٩٩۴
 ك

 

٢
٧ 

ــن  تلفـــ
 ثابت 

٨۵١٧٣٠
 و    ٠٠

٨۵١٧۵٠
٩٠ 

٨٠ ۵٠ 85/4/6 25082/
ت

٣۴٩٩۴
 ك

 

٢
٨ 

٠٩٠٢۴٠ چاي
١٠ 

٣٠ ٣٠ 85/4/11 96624/
68880/
103/29

16/73/1
70 

واردكنند
ــان  گــــ

ــورت  درص
خرید یـك   
كیلو گرم  
چاي خـشك   
ــد  تولیــ
داخل مـي   
ــد  تواننـ
یك و نیم   
ــوگرم  كیل
ــاي از  چـ
ــارج  خـــ

وارد  كشور
ــس از  و پ
ــذ  اخــــ
گواهي از  
ــازمان  سـ



 ۴١

چاي كشور  
ــت  و ثبــ
سفارش در  

وزارت 
بازرگاني 
 با ماخـذ 

ــوق  حقـــ
ورودي 

 چهاردرصد
ــرخیص  تــ

 منایند
٢
٩ 

٠٨٠۵١٠ پرتقال
٠٠ 

۴ ١٠ 85/6/7 70595/
ت

٣۵٧٧٠
 ك

ــوق  حقـــ
  ازورودي

ــاریخ  تــ
١۶/١١/

١٣٨۵ 
ــت  لغایــ

١/٣/١٣٨۶ 
و )  %١٠(

ــارج از  خ
ــدوده  حمــ
ــاني  زمــ
یاد شـده   

)۴۵(% 
٣
٠ 

٠٨٠۵٢٠ نارنگي
٠٠ 

۴ ١٠ 85/6/7 70595/
ت

٣۵٧٧٠
 ك

ــوق  حقـــ
  ازورودي

ــاریخ  تــ
١۶/١١/

١٣٨۵ 
ــت  لغایــ

١/٣/١٣٨۶ 
و )  %١٠(

ــارج از  خ
ــدوده  حمــ
ــاني  زمــ
یاد شـده   

)۴۵(% 
٣
١ 

 سیب
 
 
 
 
 

٠٨٠٨١٠
٠٠ 

۴ ١٠ 85/6/7 70595/
ت

٣۵٧٧٠
 ك

ــوق  حقـــ
  ازورودي

ــاریخ  تــ
١۶/١١/

١٣٨۵ 
ــت  لغایــ

١/٣/١٣٨۶ 



 ۴٢

و )  %١٠(
ــارج از  خ
ــدوده  حمــ
ــاني  زمــ
یاد شـده   

)۴۵(% 
 
 
 

٣
٢ 

ــواع  انــ
ــه  دانـــ

 روغين

١٢٠١٠٠
و٠٠

١٢٠۶٠٠
٠٠ 

١۵ ۴ 85/7/8 112403
/309 

ــل  درمقاب
ــد  خریـــ
ــك  هریـــ
ــوگرم  كیل
ــواع  انــ
ــه  دانـــ

ــين ( روغــ
ــشمول  مــ
ــانون  قــ
ــد  خریـــ

ــضمیين  ) ت
 رخبه نـ 

ــضمیين  تــ
كشاورزان 

 ،
خریداران 
ــذكور،  مـ
با تصویب  
ــات  هیـــ
دولت جماز  
ــه  بـــــ

واردات 
چهاركیلو

دانه  گرم
ــين،  روغــ
ــدون  بـــ
ــت  پرداخـ
ــود  ســــ
بازرگاني 
خواهندبو

. د
ــت  معافیـ
یاد شـده   
فقط براي  



 ۴٣

 ١٣٨۵سال 
ــت  قابلیـ
ــرا  اجـــ

 .دارد
٣
٣ 

ــه  كنجالـ
 سویا

٢٣٠۴٠٠
٠٠ 

٢۵ ٣٠ 85/7/8 112403
/309 

 

٣
۴ 

/81851 85/7/11 ۴ ۵٠ ٠٢٠٧   مرغ گوشت
ت

٣۶٠١٢
 ك

 

٣
۵ 

ــه  پیلـــ
 ابریشم

۵٠٠١ ۴٢٠ ٠ 85/7/26 89187/
ت

٣۵٩٢٢
 ك

ــداقل   حــ
ــوق   حقـــ

   نخ  ورودي
ــشم   ابریـ
ــشمول   مــ
ــف   ردیـــ

)۵٠٠۴ (
  به  تعرفه
ــر  ازاي  ه

ــوگرم   كیل
نود هزار  

)٩٠٠٠٠ (
ــال  و  ریـ

سي درصـد   
هر %) ٣٠(

كدام كـه   
ــشرت  بیـ

 باشد
٣
۶ 

ــخ   نـــــ
  ابریشم

۵٠٠۴ ۵٣٠ ٠ 85/7/26 89187/
ت

٣۵٩٢٢
 ك

ــداقل   حــ
ــوق   حقـــ

ورودي 
ــه  پیلـــ
ــشم  ابریـ
ــشمول  مــ
ــف  ردیـــ

)۵٠٠١ (
ــه  تعرفــ
حداقل به  
ــر  ازاي ه
كیلو گرم  

٩٠٠٠ 
ــال و  ریـ

ــا % ٢٠ یـ



 ۴۴

  هر كـدام  
ــشرت  بیـــ

 باشد
٣
٧ 

ــه   پارچــ
ــادر  چـــ

  مشكي

۵۴٢٠ ٧٠ ٠٧ 85/7/26 89187/
ت

٣۵٩٢٢
 ك

ــوق  حقـــ
 ورودي

  به )%٧٠(
ــانزده   شـ

%٢٠(درصد
ــاهش)    كـ
. یابـد   مي

در 
ــورتیكه   ص

  یـل  دل  به
ــاهش   كـــ

ــوق  حقـــ
ورودي 
،    واردات

ــرر و  ضــ
   به  زیاني

ــدات   تولی
ــي   داخلــ

وارد آید  
  مشروط به 

ــد  تأییــ
تول  كیفیت

  داخـل  ید
ــط  توســـ
  وزارختانه
ــاي   هــــ

ــنایع  و  ص
ــادن  و  مع

  بازرگاني
  ، خسارات 

   به  وارده
  مقتضي حنو

ــربان   جـــ
 .گردد مي

٣
٨ 

/70588 85/8/30 ۴ ١۵ ٠٢٠٢گوشت گاو 
ت

٣۵٧٧١
 ك

ــوق  حقـــ
 يورود

ــراي  بـــ
ــه  حممولــ
هایي كـه   
از تاریخ  

٢۵/۵/



 ۴۵

١٣٨۵ 
ــت  لغایــ

٣٠/٨/
وارد  ١٣٨۵

ــي از  یكـ
ــات  گمركـ
كشور شده  

 ۴باشند،  
ــد  درصـــ
تعیني مـي   

طبـق  (.شود
ــشنامه  خبـ

ت/١٢١٨٣٨
ك ۵٠٠

ــات  هیـــ
ــران  وزیـ
ــن  ایــــ
شرایط تا  
ــاریخ  تــ

٢٩/١٢/٨۵ 
 )متدید شد

٣
٩ 

ــت  گوشـــ
 گوسفند 

٠٢٠۴ ١۵ ۴ 85/8/30 70588/
ت

٣۵٧٧١
 ك

ــوق  حقـــ
 ورودي

ــراي  بـــ
ــه حمم ولــ

هایي كـه   
از تاریخ  

٢۵/۵/
١٣٨۵ 

ــت  لغایــ
٣٠/٨/

وارد  ١٣٨۵
ــي از  یكـ
ــات  گمركـ
كشور شده  

 ۴باشند،  
ــد  درصـــ
تعیني مـي   

طبـق  (.شود
ــشنامه  خبـ

ت/١٢١٨٣٨
ك ۵٠٠

ــات  هیـــ
ــران  وزیـ



 ۴۶

ــن  ایــــ
شرایط تا  
ــاریخ  تــ

٢٩/١٢/٨۵ 
 )متدید شد

۴
٠ 

٠٨٠۵١٠ پرتقال
٠٠ 

۴ ١٠ 85/9/8 110791
ت/

٣۶٣١٨
 ه

ــوق  حقـــ
  ورودي

از تاریخ  
ــر ١/١٢  ه

ــا ل ســــ
ــاریخ  تات

 سال  ٣١/٢
ــد  % ١٠بع

ــابقي  مــ
 %۴۵ایام 

 
۴
١ 

٠٨٠۵٢٠ نارنگي
٠٠ 

۴ ١٠ 85/9/8 110791
ت/

٣۶٣١٨
 ه

ــوق  حقـــ
  ورودي

از تاریخ  
ــر ١/١٢  ه

ــال  ســــ
ــاریخ  تات

 سال  ٣١/٢
ــد  % ١٠بع

ــابقي  مــ
 %۴۵ایام 

۴
٢ 

٠٨٠٨١٠ سیب
٠٠ 

۴ ١٠ 85/9/8 110791
ت/

٣۶٣١٨
 ه

ــوق  حقـــ
  ورودي

از تاریخ  
ــر ١/١٢  ه

ــال  ســــ
ــاریخ  تات

  سال ٣١/٢
ــد  % ١٠بع

ــابقي  مــ
 %۴۵ایام 

۴
٣ 

ذرت شريین  
 ) انساني(

٠٧١٠۴٠
٠٠ 

۴ ٣٠ 85/9/8 110791
ت/

٣۶٣١٨
 ه

 

۴
۴ 

ــدم  گنـــ
 دامي 

١٠٠١١٠
١٠ 

٢٠  85/9/8 110791
ت/

٣۶٣١٨

ــوق  حقـــ
از  ورودي

ــاریخ  تــ



 ۴٧

 

 

 

 

ــر  ١/٢ ه  ه
ســال تــا 
ــاریخ  تــ

ــال ١/٨  س
ــد  % ۴٠بع

ــابقي  مــ
 %۴ایام 

۴
۵ 

 جو

 

 

١٠٠٣٠٠
٠٠ 

۴  85/9/8 110791
ت/

٣۶٣١٨
 ه

ــو ق حقـــ
 از  ورودي
 ١/٢تاریخ

هــر ســال 
تا تاریخ  

ــال ۶/١  س
ــد  % ۴٠بع

ــابقي  مــ
 %۴ایام 

۴
۶ 

١٠٠۵١٠ ذرت دامي 
٩٠ 

۴  85/9/8 110791
ت/

٣۶٣١٨
 ه

ــوق  حقـــ
  ورودي

از تاریخ  
ــر ١/١١  ه

ســال تــا 
ــاریخ  تــ

 سال  ۶/١٠
 و  %۴بعد  

ــابقي  مــ
 %٣٠ایام 

۴
٧ 

١٢٠٧۴٠ کنجد 
٠٠ 

١٠  85/9/8 110791
ت/

٣۶٣١٨
 ه

ــوق  حقـــ
  ورودي

ــاریخ  ازت
ــر ١/٧  هـ

ســال تــا 
ــاریخ  تــ

ــال ١/٩  س
ــد  % ۴٠بع

ــابقي  مــ
 %۴ایام 

۴
٨ 

ــه  دانـــ
 گلرنگ 

١٢٠٧۶٠
٠٠ 

١ ٢٠۵ 85/9/8 110791
ت/

٣۶٣١٨
 ك

 

۴
٩ 

ــزاء و  اج
ــات   قطعــ
ــي   گوشـــ

 ٢٠ ۴ 85/9/15 114576
/102/1/

188 

ــوق  حقـــ
ورودي 

ــاهلاي  درس



 ۴٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــن   تلفـ
 بـه    مهراه

 صـــورت 
CKD 

)۶ 
ــه  ٨۵)ماه

 ،
 ٨٨و٨٧،٨۶

)۴(% 
۵
٠ 

ــزاء و  اج
ــات   قطعــ
ــي   گوشـــ
ــن   تلفـ

 بـه    مهراه
ــورت    ص

SKD 

   85/9/15 114576
/102/1/

188 

ــوق  حقـــ
ورودي در  

)۶ 
ــه  ٨۵)ماه

،در%)٢۵(
٣٠(٨۶سال
،درسال%)
٨٧)۴٠ (%

ــال  ودرسـ
٨٨)۴۵(% 

۵
١ 

ــزاء و  اج
ــات   قطعــ
ــي   گوشـــ
ــن   تلفـ

 بـه    مهراه
   CBUصورت

   85/9/15 114576
/102/1/

188 

ــوق  حقـــ
ورودي 

ــاهلاي  درس
)۶ 

ــه  ٨۵)ماه
،٨۶،٨٧ 
 ٨٨و
)۶٠(% 

۵
٢ 

ــه  كنجالـ
 سویا

٢٣٠۴٠٠
٠٠ 

٢۵ ۴ 85/9/26 121839
۵٠٠ت/
 ك

ــوق  حقـــ
 تا  ورودي

ــان  پایــ
ــروردین  ف

 ١٣٨۶ماه  
% ٢۵از    

ــه    %۴بـ
ــد  درصـــ
 كاهش مـي  

 .یابد



 ۴٩

  
  
  
  
  
  

 حتلیل روند تغیريات حقوق ورودي طي -٢
 :١٣٨۵ لغایت آذر ماه ١٣٨۴آذر ماه 

و روند تغیريات حقـوق ورودي كاالهـا بررسـي          در این قسمت    
در این راستا اشاره مـي گـردد كـه بـراي            .حتلیل مي گردد  

تغیري حقوق ورودي و شرایط ورود كاالها به طور معمول این           
 آئـني نامـه   )١(تغیريات باید از طریق كمیته دائمي مـاده         

ويل در  .  مقررات صادرات و واردات اجنام گريد      اجرایي قانون 
 ترتیـب   به این . كمي متفاوت است     اتعمل فرآیند این تغیري   

ــك كمیتــه فرعــي   ــشكل از كــه كمیتــه مــذكور داراي ی مت
لـذا  .كارشناسان و مدیران دسـتگاههاي ذیـربط مـي باشـد          

تغیري حقوق ورودي و شرایط ورود كاالها در ابتدا          درخواست
در این كمیته مورد بررسي قرار مي گريد سـپس مـصوبات آن             
به كمیته اصلي كه متشكل از مدیران كـل و یـا معاونـان              

ان ذیـربط مـي باشـد ارجـاع داده شـده و در ایـت                وزیر
 پس از بررسي این تغـیريات       ١)١(وزیران عضو كمیسیون ماده   

،آا را تائید كرده و یا رد مي كنند و مواردي كـه بـه               
تائید وزراء مذكور مي رسد،معموال  مورد تائید رئیس مجهور         
قرار گرفته و توسط معاون اول رئیس مجهور جهت اجرا ابالغ           

بنـابر ایـن مـشخص مـي گـردد كـه قـسمت اعظـم                .ي گردد م
بررســـیهاي كارشناســـي در كمیتـــه فرعـــي اجنـــام مـــي 

بنابراین به منظور بررسي رونـدتغیريات حقـوق ورودي         .گريد
مـاخوذه از كمیتـه     اطالعات  مبناي كار خود را بر       ،كاالها

دوره مـشخص   بر این اسـاس طـي       .فرعي مذكور قرار مي دهیم    
 جلسه توسط كمیته مذكور     ٢۵در جمموع   ،  )١-٢( در جدول    شده

 مورد پیشنهاد یـا     ٨٨برگزار شده است كه طي این جلسات          
از .وجود داشته اسـت   )بر اساس ردیف تعرفه   ( درخواست تغیري 
 از   تـا  ۴۶(پیشنهاد توسط خبـش خـصوصي     مورد   ۵٠این تعداد   

 تا از طریق سایر اعـضاء       ۴ع و معادن و     طریق وزارت صنای  
 مورد مستقیمًا توسط وزارت صـنایع و        ٢۶،)عضو كمیته فرعي  

 مـورد توسـط     ٣ مورد توسـط وزارت جهادكـشاورزي،      ۶معادن،
 مــورد توســط وزارت هبداشــت،درمان و ٣وزارت بازرگــاني و

آموزش پزشكي،سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي و سـتاد             
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز،هـر كـدام یـك مـورد              

 مـورد درخواسـت     ٨٨ این   تصمیماتي كه براي  .مطرح شده اند  
 مورد از آا    ۵٨اختاذ شده به این ترتیب بوده است كه با          

 ٢٣/١٠( مـورد خمالفـت شـده      ٩،بـا   ) درصد ٩/۶۵(موافقت شده 
                                                

  . استفاده مي شود"كمیسیون" از واژه" كمیتھ" در اغلب موارد بطور مصطلح بھ جاي كلمھ-  1



 ۵٠

نیـاز بـه ارائـه      )  درصـد  ٠۵/١٧( مورد از آـا    ١۵،)درصد
نیـز بـه حنـوه      )  درصد ٨٢/۶( مورد ۶اطالعات بیشرت داشته و     

  .دیگري تصمیم گريي شده است
به ذكر است كه متام موارد پیشنهاد شـده و درخواسـت            الزم  

 اسـت كـه در      يشده به عنوان قسمت كوچكي از كـل تغیرياتـ         
 زیرا  .افتد حقوق ورودي ویا شرایط ورود كاالها اتفاق مي       

بسیاري از تغیريات اجنام شده در كتاب مقـررات صـادرات و            
آئني نامه اجرایي   )١(، یا در كمیسیون اصلي ماده       واردات  

نون مقررات صادرات و واردات مطرح گردیده و به كمیته          قا
فرعي ارجاع مني شود و یا راسًا توسط وزراء عضو كمیـسیون            

   .  تصمیم گريي مي شود) ١(ماده
 

 ١٣٨۴ ماه ديروند تغیريات حقوق ورودي طي  ):١-٢(دولج
 ١٣٨۵لغایت آذر ماه 

ردی
 ف

مشاره 
 تعرفه

شرح 
 تعرفه

شرح 
درخواس

 ت

تاریخ 
درخواس

 ت

پیشنه
اد 
 دهنده

پیشنه
اد از 
 طریق

نظر 
 كمیته

كنجاله  ٢٣٠۴ ١
 سویا

كاهش 
حقوق 

ورودي 
% ٢۵از 
 %۴به 

۶/١٠/
٨۴ 

وزارت 
جهاد 
كشاور

 زي

موضوع  -
به 

كمیسیو
ن اصلي 
ارجاع 
 گردید

٧٣٠٨٩ ٢
٠١٠ 

صفحات 
فوالدي 

لغزنده 

اجياد 
ردیف 

تعرفه 
با 

حقوق 
ورودي 

۴% 

١١/١٠/
٨۴ 

خبش 
 خصوصي

گمرك 
 ایران

 موافقت
 شد

بررسي  - ٣
مشكالت 
ناشي 

از 
واردات 
كاالهاي 
نساجي 
از حمل 
توافقن

امه 
ترجیحا

ت جتاري 
با 

بازبیين 
ختفیفات 
اختصاص 
یافته 

به این 
 كاالها

١٣/١٠/
٨۴ 

وزارت 
 صنایع

 وزارت  -
صنایع 

اطالعات 
كاملرتي 

 بدهد



 ۵١

ازبكست
 ان

۴ ۴٨٠٢۵
۶٠٠ 

كاغذ 
 فتوكپي

افزایش 
حقوق 
 ورودي

٢٧/١٠/
٨۴ 

خبش 
 خصوصي

زارت و
 صنایع

وزارت 
صنایع 

اطالعات 
كاملرتي 

 بدهد
 

۵ ٨۵١١٣
٠٣٠ 

كویلها
ي روشن 

 كردن

اجياد و 
تفكیك 
ردیف 

تعرفه 
با 

حقوق 
ورودي 

١۵% 

٢٧/١٠/
٨۴ 

وزارت 
 صنایع

مقرر  -
شد شرح 

ردیف 
تعرفه 

در 
كتاب 

مقررات 
صادرات 

و 
واردات 

اصالح 
 شود

۶ ٨۴٧٠۵
٠١٠ 

دستگاه 
كارت 
خوان 

اعتبار
 ي 

اجياد 
ردیف 

رفه تع
با 

حقوق 
ورودي 

١٠% 

٢٣/٢/
٨۵ 

خبش 
 خصوصي

وزارت 
 صنایع

موافقت 
شد و 

در 
خصوص 
اجياد 
ردیف 

تعرفه 
مهاهنگي 

بني 
وزارت 
صنایع 

و گمرك  
صورت 

 گريد
٣٩١٩٩ ٧

٠۵٠ 
رول
PVC 

افزایش 
حقوق 

ورودي 
% ۴٠به 

یا حذف 
ردیف 

 تعرفه 

٢۴/٢/
٨۵ 

وزارت 
صنایع 

وزارت  -
صنایع 

اطالعات 
كاملرتي 

 بدهد

٢٩٠ ٨۵۴
۵٠٠ 

گلیسرو
 ل

افزایش 
حقوق 

٢۵/٢/
٨۵ 

خبش 
 خصوصي

وزارت 
 صنایع

موافقت 
مبين بر 



 ۵٢

ارائه  ورودي
صورجتلس

ه مورد 
رضایت 

صنف 
تولید 
كنندگا

ن 
لوازم 
 آرایشي

٨ ٩۵٢٣٩
٠١٠ 

دیسكها
ي 

فشرده 
 لیزري

برقرار
ي حقوق 
ورودي 
ریايل 

به 
میزان 

۴٠٠ 
ریال 
براي 

هر 
 دیسك

٢۵/٢/
٨۵ 

خبش 
 خصوصي

وزارت 
 صنایع

قت مواف
 شد

٣٠٠ ١٠۴٩
٠١٠ 

مكمل 
هاي 

 دارویي

كاهش 
حقوق 

ورودي 
% ٩٠از

 %٢۵به 

٢۶/٢/
٨۵ 

وزارت 
 هبداشت

موافقت  -
 شد

انواع  - ١١
 مركبات

برقرار
ي سود 
بازرگا

ني  با 
ماخذ 

۴۵ %
براي 
میوه 

واردات
ي جهت 
محایت 

از 
تولید 
 داخلي

وزارت  ١/٣/٨۵
جهاد 
كشاور

 زي

موافقت  -
 نشد

٨٣٠ ١٢۵١
٠٠٠ 

مكانیز
ي م برا
 صحايف

افزایش 
حقوق 

ورودي  

وزارت  ٩/٣/٨۵
 صنایع

حقوق  -
ورودي 

این 



 ۵٣

از 
به ۴%

۶٠% 

كاال 
۵٠ %

است و 
نیازي 

به 
اصالح 
جمدد 
 نیست

 
٣٩٠٧٣ ١٣

٠١١ 
پوششها

ي 
پودري 

بر 
پایه 
 رزین

اجياد 
ردیف 

تعرفه 
با 

حقوق 
ورودي 

۴% 

وزارت  ٩/٣/٨۵
 صنایع

موافقت  -
- 

امكان 
تشخیص 

از 
گمرك 

استعالم 
 شود

١۴ ٢٩٢٣١
٠١٠ 

كولني 
كلراید 

٧۵ %
 مایع

اجياد 
ردیف 

تعرفه 
با 

حقوق 
ورودي 

۴% 

وزارت  ٩/٣/٨۵
 صنایع

موافقت  -
 شد

١۵ ٢٩٢٣١
٠٢٠ 

كولني 
كلراید 

پود%۶٠
 ر

اجياد 
ردیف 

تعرفه 
با 

حقوق 
ورودي 

٢٠% 

وزارت  ٩/٣/٨۵
 صنایع

موافقت  -
 شد

برخي  - ١۶
از 

انواع 
اتوبوس
ها ها 
 ، لودر

افزایش 
حقوق 

 ورودي 

خبش  ٩/٣/٨۵
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

اطالعات 
كاملرتي 
ارائه 

 شود

بررسي  ١٠٠١ ١٧
حقوق 

ورودي 
گندم 
جهت 

محایت 

حقوق 
ورودي 
گندم 

به % ۴
شرطي 

كه 

٢٠/٣/
٨۵ 

سازما
ن 

توسعه 
جتارت 
 ایران

موافقت  -
 شد



 ۵۴

از 
صادرات 

 آرد

قیمت 
متام 
شده 

واردات 
كمرت از 

قیمت 
تضمیين 
اعالم 
شده 

 نباشد
كسان ی دكمه ٩۶٠۶ ١٨

سازي 
حقوق 

ورودي 
۶٠% 

٢٢/٣/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

١٩ ۵۵١٢٩
٩١٠ 

پارچه 
تار و 

پود 
باف 
رنگ 

شده كه 
داراي 
حداقل 

٧٠ %
وزني 

نوفكس 
 باشد

اجياد 
ردیف 

تعرفه 
خاص 

براي 
پارچه 
 نوفكس 

خبش  ٨۵/۴/٣
 خصوصي

وزارت 
 صنایع

موافقت 
شد  و 
قرار 

شد 
مهامهگي 

الزم 
جهت 

شناسای
بني ي 

گمرك و 
استاند

ارد 
صورت 

 گريد
٢٠ ۵۴٠٧٢

٠١٠ 
پارچه 
تار و 

پود 
باف از 

پلي 
پرو 
 پیلن

كاهش 
حقوق 

ورودي 
 %٣٠به 

خبش  ٨۵/۵/۴
 خصوصي

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

٢١ ۵٣١٠١
٠٠٠ 

پارچه 
تار و 

پود 
باف از 

 كنف

كاهش 
حقوق 

ورودي 
 %٢٠به 

خبش  ٨۵/۵/۴
 خصوصي

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

٩٠٣٣١ ٢٢
٠١٠ 

ترموكو
بل 

افزایش 
حقوق 

١٠/۴/
٨۵ 

وزارت 
 صنایع

وزارت  -
صنایع 



 ۵۵

یكبار 
 مصرف

ورودي 
 %۴٠به 

جلسه 
مشرتكي 

با 
مصرف 

كنندگا
ن كاال 

برگزار 
كند و 
نتیجه 

را 
ارائه 

 دهد 
 

٩٠٣٣١ ٢٣
٠٩٠ 

سایر 
ترموكو
 بل ها

افزایش 
حقوق 

ورودي 
 %۴٠به 

١٠/۴/
٨۵ 

وزارت 
 صنایع

وزارت  -
صنایع 
جلسه 

مشرتكي 
با 

مصرف 
كنندگا
ن كاال 

برگزار 
كند و 
نتیجه 

را 
ارائه 

 دهد
٢۴ ٣٢٠۴١

٢٩٠ 
مواد 
 رنگي

افزایش 
حقوق 

ورودي 
 %٣٠به 

١٠/۴/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

اطالعات 
بیشرت و 
استدالل 

قوي 
تري 

ارائه 
 بدهند

٢۵ ٣٢٠۴١
٢٢٠ 

مواد 
 رنگي

افزایش 
حقوق 

ورودي 
 %٣٠به 

١٠/۴/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

اطالعات 
یشرت و ب

استدالل 
قوي 
تري 

ارائه 
 بدهند

٢۶ ٣٢٠۴١
۴٩٠ 

مواد 
 رنگي

افزایش 
حقوق 

١٠/۴/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

اطالعات 
بیشرت و 



 ۵۶

ورودي 
 %٣٠به 

استدالل 
قوي 
تري 

ارائه 
 بدهند

٣٢٠ ٢٧۴١
۶٩٠ 

مواد 
 رنگي

افزایش 
حقوق 

ورودي 
 %٣٠به 

١٠/۴/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

اطالعات 
بیشرت و 

دالل است
قوي 
تري 

ارائه 
 بدهند

 
٣٢٠ ٢٨۴١

٧٢٠ 
مواد 
 رنگي

افزایش 
حقوق 

ورودي 
 %٣٠به 

١٠/۴/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

اطالعات 
بیشرت و 
استدالل 

قوي 
تري 

ارائه 
 بدهند

٢٩٣ ٢٩۶٢
٢١٠٠ 

تیامني 
منو 

 نیرتات

كاهش 
حقوق 

ورودي 
 %٢٠به 

١١/۴/
٨۵ 

وزارت 
جهاد 
كشاور

 زي

موافقت  -
 شد

٢٩٣ ٣٠۶٢
٩١٠ 

نیكوتی
 نامید

كاهش 
حقوق 

ورودي 
 %٣٠به 

١١/۴/
٨۵ 

وزارت 
جهاد 
كشاور

 زي

موافقت  -
 شد

٢٩٣ ٣١۶٢
٩٢٠ 

كاهش  نیاسني
حقوق 

ورودي 
 %٣٠به 

١١/۴/
٨۵ 

وزارت 
جهاد 
كشاور

 زي

موافقت  -
 شد

٨ ٣٢۵۴۶٢
٠٢٢ 

نقره 
 توخايل

كاهش 
حقوق 

ورودي 
 %۴به 

١١/۴/
٨۵ 

وزارت 
 صنایع

وزارت  -
صنایع 

اطالعات 
كاملرتي 

 دبده
حذف  - ٣٣

تبصره 
 از ٢

تبصره 
هاي 
ذیل 

جهت 
محایت 

از 
تولیدك
 نندگان

١٧/۴/
٨۵ 

وزارت 
 صنایع

موافقت  -
 شد



 ۵٧

 ٣٠فصل 
 
٣۴ 

۴۴١١٢
١٩٠ 

ام دي 
اف 

MDF 

افزایش 
حقوق 
 ورودي

١٩/۴/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 نشد

٣۵ ٨۴٨١٨
٠۴۵ 

شري 
ص .خمصو

آبگرمك
ن 

دیواري 
 و پكیج

اصالح 
شرح 

 تعرفه

٢۵/۴/
٨۵ 

خبش 
 خصوصي

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

٣۶ ٧۶١۶١
١٠٠ 

رادیات
ورهاي 
آلومین

 یومي

اجياد 
ردیف 

تعرفه 
با 

حقوق 
ورودي 

۴٠% 

٢٨/۴/
٨۵ 

وزارت 
 صنایع

موافقت  -
 نشد

مشش هاي  - ٣٧
 فوالدي

حذف 
سود 

بازرگا
ني مشش 

جهت 
محایت 

از 
 نورد

وزارت  ٨۵/۵/١
 صنایع

موافقت  -
 شد

٧٣٠ ٣٨۴٣
٩٠٠ 

سایر 
لوله 

ها 
براي 

جداره 
سازي 

با سطح 
مقطع 
مدور 

از آهن 
یا 

فوالد 
غري 

 ممزوج

افزایش 
حقوق 

ورودي 
% ١۵از 
 %٢٠به 

١۶/۵/
٨۵ 

وزارت 
صنایع 

موافقت  -
 شد

٧٣٠ ٣٩۴۴
١٠٠ 

سایر 
لوله 
ها 

براي 
جداره 

افزایش 
حقوق 

ورودي 
% ١۵از 

١۶/۵/
٨۵ 

وزارت 
صنایع 

موافقت  -
 شد



 ۵٨

سازي 
با سطح 
مقطع 
مدور 
از 

فوالد 
زنگ 
 نزن 

 %٢٠به 

۴٧٣٠ ٠۴۴
٩٠٠ 

سایر 
لوله 

ها 
براي 

جداره 
سازي 

با سطح 
مقطع 
مدور 

از 
فوالد 
زنگ 
نزن 

 )سایر(

افزایش 
حقوق 

ورودي 
% ١۵از 
 %٢٠به 

١۶/۵/
٨۵ 

وزارت 
صنایع 

موافقت  -
 شد

۴٧٣٠ ١۴۵
٩٠٠ 

سایر 
لوله 

ها 
براي 

جداره 
سازي 

با سطح 
مقطع 
مدور 

از 
سایر 

فوالدها
ي ممزوج 

 )سایر(

افزایش 
وق حق

ورودي 
% ١۵از 
 %٢٠به 

١۶/۵/
٨۵ 

وزارت 
صنایع 

موافقت  -
 شد

۴٧٣٠ ٢۴٩
٠٠٠ 

سایر 
لوله 
ها و 

پروفیل 
هاي تو 

 خايل

افزایش 
حقوق 

ورودي 
% ١۵از 
 %٢٠به 

١۶/۵/
٨۵ 

وزارت 
صنایع 

موافقت  -
 شد

۴٨ ٣۵٣٩٣
٢٢٠ 

المپ 
هالوژن

افزایش 
حقوق 

٢١/۵/
٨۵ 

وزارت 
 صنایع

موافقت  -
 نشد



 ۵٩

ورودي  ه
 %۵۵به 

 

۴۴ ٨۵٣٩٣
٢٣٠ 

المپ 
خبار 
 سدمي

افزایش 
حقوق 

ورودي 
 %۵۵به 

 

٢١/۵/
٨۵ 

وزارت 
 صنایع

موافقت  -
 نشد

۴۵ ٨۵۴۶٢
٠٢٢ 

مقره 
 تو خايل

كاهش 
حقوق 

ورودي 
% ٧٠از 
 %۴به 

٢٣/۵/
٨۵ 

وزارت 
 صنایع

موافقت  -
 شد

۴۶ ۶٨٠٧١
٠١٠ 

عایق 
مورد 
مصرف 
 در منا

اصالح 
شرح 

 تعرفه

٢٩/۵/
٨۵ 

گمرك 
ایران 

وزارت 
 صنایع

افقت مو
 شد

۴٨٧٠٨٩ ٧
٣٢١ 

اجزاء 
و 

قطعات 
 كالچ

افزایش 
حقوق 

ورودي 
% ١۵از 
 %٢٠به 

وزارت  ٨۵/۶/٨
 صنایع

موافقت  -
 شد

مشروبا ٢٢٠٣ ۴٨
ت 

 الكلي

افزایش 
حقوق 

ورودي 
به 
۴٠٠% 

١٢/۶/
٨۵ 

ستاد 
مركزي 
قاچاق 
كاال و 

 ارز

موافقت  -
 شد

۴٢٣٠٩٩ ٩
٠١٠ 

غذاي 
 میگو

افزایش 
حقوق 

ورودي 
% ۴از 
 %٢٠به 

١٩/۶/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
جهاد 
كشاور

 زي

موافقت 
 نشد

۵٧٢٢٩٩ ٠
٠٣٠ 

مفتول 
 فوالدي

اجياد 
ردیف 

تعرفه 
با 

حقوق 
ورودي 

۴% 

١٩/۶/
٨۵ 

وزارت 
 صنایع

موافقت  -
 شد

برخي  - ۵١
ماشینه

اي 
راهساز

ي و 

افزایش 
حقوق 
 ورودي

٢۵/۶/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

اطالعات 
كامل 

ارائه 
 بدهند

 



 ۶٠

اتوبوس
 ها 

 
 

۵٩٠٣٣١ ٢
٠١٠ 

ترموكو
بل 

یكبار 
 مصرف

افزایش 
حقوق 

ورودي 
 %٣٠به 

٢٨/۶/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

۵٩٠٣٣١ ٣
٠٩٠ 

سایر 
ترموكو
 بل ها

افزایش 
حقوق 

ورودي 
 %٣٠به 

٢٨/۶/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

۵۴ ٧٠١٠٩
٠٨٠ 

شیشه 
 دارو

كاهش 
حقوق 

ورودي 
 %٢۵به 

٢٩/۶/
٨۵ 

خبش 
 صيخصو

 
 
 

وزارت 
 هبداشت

موافقت 
 شد

اجياد و  قفل ٨٣٠١ ۵۵
تفكیك 
ردیف 

تعرفه 
خاص و 
برقرار

ي 
حداقل 
حقوق 

ورودي 
 ریايل

خبش  ١/٧/٨۵
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

كاهش  الستیك ۴٠١١١ ۵۶
حقوق 
 ورودي

خبش  ٧/٨۵/۴
 خصوصي

وزارت 
بازرگ

 اني

موافقت 
 نشد

۵٠٧١٠ ٧۴
٠٠٠ 

ذرت 
 شريین

افزایش 
حقوق 

رودي و
% ۴از 
 %٢٠به 

وزارت  ٧/٨۵/۵
جهاد 
كشاور

 زي

موافقت  -
 شد

۵٨ ٨۴٨١٨
٠۶۵ 

ترموست
ات 

 خودرو

افزایش 
حقوق 

ورودي 
% ١۵از 
 %٢۵به 

وزارت  ٨/٧/٨۵
 صنایع

موافقت  -
 شد

۵٨ ٩۴٨١٩
٠۴٠ 

اجزا و 
قطعات 
ترموست

ات 

اجياد 
ردیف 

تعرفه  
با 

وزارت  ٨/٧/٨۵
 صنایع

موافقت  -
 شد



 ۶١

حقوق  خودرو
ورودي 

١۵% 
۶٨ ٠۴١٣۶

٠١٠ 
تلمبه 

چرخ 
دنده 

 اي

افزایش 
حقوق 

 ورودي 

خبش  ٨/٧/٨۵
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

اطالعات 
كاملرتي 
ارائه 

 شود
۶٨ ١۵١٧۵

٠٢٠ 
دستگاه 

كارت 
 خوان 

اجياد 
ردیف 

تعرفه 
با 

حقوق 
ورودي 

۵% 

١٢/٧/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

۶٨ ٢۵٠۵٩
٠٠٠ 

اجزا و 
قطعات 

ژاكار(
 )د

كاهش 
حقوق 

ورودي 
% ٣٠از 
 %١٠به 

١٧/٧/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

۶٣ ۶٠٠۶٣
٢١٠ 

پارچه 
مشكي 

مقاوم 
در 

برابر 
 آتش

اجياد 
ردیف 

تعرفه  
خاص 

پارچه 
هاي 
 نسوز

 

٢۴/٧/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

۶۴ ۶٠٠۶٣
٢٩٠ 

سایر 
پارچه 
مشكي 

مقاوم 
در 

برابر 
 آتش

اجياد 
ردیف 

تعرفه  
خاص 
چه پار
 هاي

٢۴/٧/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

۶۵ ۵۵١٢٩
٩١٠ 

پارچه 
سرمه 

اي 
مقاوم 

در 
برابر 

 آتش

اجياد 
ردیف 

تعرفه  
خاص 

پارچه 
 هاي

٢۴/٧/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

۶۶ ۵۵١٢٩
٩٩٠ 

سایر 
پارچه 

اجياد 
ردیف 

٢۴/٧/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد



 ۶٢

سرمه 
اي 

مقاوم 
در 

برابر 
 آتش

تعرفه  
خاص 

پارچه 
 هاي

كنجاله  ٢٣٠۴ ۶٧
 سویا

افزایش 
حقوق 

ورودي 
% ٢۵از 
 %٣٠به 

سازما ٩/٨/٨۵
ن 

مدیری
ت و 

برنام
ه 

 ریزي

موافقت  -
 شد

۶٩٠١٨٣ ٨
٩٧٠ 

اسپكلو
م 

یكبار 
 مصرف

اجياد 
ردیف 

 تعرفه 

خبش  ٩/٨/٨۵
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

۶٩٠١٨٣ ٩
٩٩٠ 

سایر 
اسپكلو

م 
 یكبار
 مصرف

افزایش 
حقوق 

ورودي 
 %٢٠به 

خبش  ٩/٨/٨۵
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

٣ ٧٠۵٠١١
٠٠٠ 

افزایش  كازئني 
حقوق 

ورودي 
 %١۵به 

خبش  ٩/٨/٨۵
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

٣ ٧١۵٠١٩
٠٠٠ 

سایر 
 كازئني

افزایش 
حقوق 

ورودي 
 %٣٠به 

 
 

خبش  ٩/٨/٨۵
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

٧ ٧٢۶٠۶٩
٢٩٠ 

كویل 
آلومین

 یومي

افزایش 
حقوق 

ورودي 
 %٢۵به 

١٣/٨/
٨۵ 

وزارت 
 صنایع

موافقت  -
 شد
 
 
 

٣٩١٩١ ٧٣
٠٩٠ 

ورق 
پلي 

اتیلن 
پشت 
چسب 
 دار

كاهش 
حقوق 
 ورودي

١۵/٨/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

مقرر 
شد به 
مندرجا
ت ذیل 

 ٣٩فصل 
اضافه 



 ۶٣

ور"شود
ق مورد 

مصرف 
چسب 
زخم 

مشمول 
ردیف 

تعرفه 
٣٩١٩١٠

٩٠ 
بنابه 
تشخیص 
وزارت 
هبداشت 

است%١٠
" 

٧۴ ٣٩١٨١
٠٠٠ 

افزایش  كفپوش
حقوق 

ورودي 
% ٢۵از 
 %۴٠به 

٢١/٨/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 نشد

انواع  - ٧۵
لوازم 
 خانگي 

كاهش 
حقوق 

ورودي 
به 

وضعیت 
اسفند 

با ٨۴
حفظ 

حقوق 
ریايل 

به علت 
افزایش 

قیمت 
این 

 كاالها

سازما ٩/٨۵/۴
ن 

محایت 
دتولی

كنندگ
ان و 
مصرف 
كنندگ

 ان

موافقت  -
 شد

٧۶ ٨۵٠۴۴
٠۵٠ 

كنرتل 
دور 

 موتور

كاهش 
حقوق 
 ورودي

١٠/٩/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

اطالعات 
كاملرتي 
ارائه 

 شود
٨ ٧٧۵٣٧١

٠ 
واحد 

برنامه 
 ریزي

كاهش 
حقوق 
 ورودي

١٠/٩/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

اطالعات 
كاملرتي 
ارائه 



 ۶۴

 شود
انواع  - ٧٨

 لوبیا
كاهش 
حقوق 

ورودي  
از 
به %٣٠
تا ۵%

پایان 
 ٨۵سال

١١/٩/
٨۵ 

معاون
ت 

توسعه 
بازرگ
اني 

داخلي 
وزارت 
بازرگ
 اني 

موافقت  -
 شد

٣٨١٢٣ ٧٩
٠٨٠ 

پایدار
كننده 

هاي 
PVC 

اجياد 
ردیف 

تعرفه 
با 

حقوق 
ورودي 

٢۵% 

١١/٩/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

روغن  - ٨٠
كمپرسو

 ر

اجياد 
ردیف 
 تعرفه

١١/٩/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

٧٣١١١ ٨١
٠٠٠ 

سیلندر 
 گاز

كاهش 
حقوق 

ورودي 
 %٢٠به 

١۵/٩/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

٨٨٠٢٢ ٨٢
٠٠٠ 

وسایل 
نقلیه 
 هوایي

افزایش 
حقوق 

ورودي 
 %۴۵به 

١۵/٩/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 نشد

٧٠٠ ٨٣۴٩
٠٩٠ 

ورق 
 شیشه

افزایش 
ق حقو

ورودي 
 %٢۵به 

٢١/٩/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

٨۴ ٧٠٠۵١
٠ 

ورق 
 شیشه

افزایش 
حقوق 

ورودي 
 %٢۵به 

٢١/٩/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

٨۵ ٧٠٠۵٢
١ 

ورق 
 شیشه

حقوق 
ورودي 

۵% 

٢١/٩/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

٨۶ ٧٠٠۵٢
٩ 

ورق 
 شیشه

حقوق 
ورودي 

۵% 

٢١/٩/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

موافقت وزارت خبش /٢١/٩حقوق ورق ٧٠٠۵٣ ٨٧



 ۶۵

ورودي  شیشه ٠٠٠
۵% 

 شد صنایعخصوصي  ٨۵

آئینه  ٧٠٠٩٩ ٨٨
هاي 

شیشه 
 اي

حقوق 
ورودي 

۵% 

٢١/٩/
٨۵ 

خبش 
خصوصي 

وزارت 
 صنایع

موافقت 
 شد

 
 
 
 
 
 
 
 

 مستندات قانوني براي تغیريات در -٣
 :ارداتمقررات صادرات و و

مستندات قانوني براي تغـیريات در       -١-٣
 : مقررات صادرات

 : تعیني عوارض بر صادرات مرغ و ختم مرغ-الف
   وزراي،۶/٩/٨۵ مـورخ  ك٣۶٣۴١ت/109384مشاره   خبشنامهبر اساس   

   مقـررات   قـانون   اجرایي  نامه آئني) ١ ( ماده  عضو كمیسیون
  مجهـوري   اساسـي  نونقا ١٣٨   استناد اصل  به  و واردات صادرات
ــالمي ــران اس ــت   ای ــا رعای ــصویب  و ب ــه  ت ــاره  نام    مش
  صـادرات :  منودنـد    تصویب ٢٩/۵/١٣٨٠  هـ مورخ ٣۴٧٩۴ ت/٢۵٣٣٨

   میـزان   بـه   عوارض  پرداخت  مشمول ترتیب   به  مرغ  و ختم مرغ
   یاد شـده  حمصوالت صادراتي   پایه  درصد قیمت  در صد و شصت سي

 .گردد  مي تعیني
بر اساس خبشنامه مذكور دولت براي وضع عوارض بـر مـرغ و             

   مشاره  نامه تصویب قانون اساسي و به ١٣٨ختم مرغ به اصل 
لـذا  . استناد كرده اسـت    ٢٩/۵/١٣٨٠  هـ مورخ ٣۴٧٩۴ ت/٢۵٣٣٨

مبنظور بررسي این امر، الزم است هـر كـدام از اسـتنادات             
 . فوق ذكر گردد

  :یر است  قانون اساسي به شرح ز١٣٨ اصل 
عالوه بر مواردي كه هیأت وزیران یا وزیري مأمور تـدوین           

هاي اجرایي قوانني میشود، هیأت وزیران حـق دارد          نامه آیني
براي اجنام وظایف اداري و تأمني اجـراي قـوانني و تنظـیم             

. نامه بپـردازد   نامه و آیني   سازمااي اداري به وضع تصویب    
ف خـویش و مـصوبات      هر یك از وزیران نیز در حـدود وظـای         



 ۶۶

نامه و صدور خبشنامه را دارد ويل        هیأت وزیران حق وضع آیني    
 .مفاد این مقررات نباید با منت و روح قوانني خمالف باشد

دولت میتواند تصویب برخي از امور مربوط به وظایف خـود           
. را به كمیسیواي متـشكل از چنـد وزیـر واگـذار منایـد             

 قوانني پس از تأیید رییس      مصوبات این كمیسیوا در حمدوده    
 .االجرا است مجهور الزم

هاي دولـت و مـصوبات كمیـسیواي         نامه ها و آیني   نامه تصویب
، ضمن ابالغ براي اجرا به اطـالع ریـیس           مذكور در این اصل   

جملس شوراي اسالمي مريسد تا در صورتي كه آا را بـر خـالف              
أت قوانني بیابد با ذكر دلیـل بـراي جتدیـد نظـر بـه هیـ               

 .وزیران بفرستند
 ٢٩/۵/١٣٨٠  هـ مورخ٣۴٧٩۴ ت/٢۵٣٣٨   مشاره  نامه تصویب مهچنني 

ه مـورخ   ٢۵۴۴٩ت/٣۶٨٣٢كه بر اسـاس تـصویب نامـه مشـاره           (
 :به شرح زیر مي باشد)  اصالح گردیده٩/٨/١٣٨٠

 بنا بـه پیـشنهاد      ٣١/۴/١٣٨٠هیات وزیران در جلسه مورخ      
و سـي و هـشتم      وزارت بازرگاني و به استناد اصـل یكـصد          

اختیـارات  :قانون اساسي مجهوري اسالمي ایران تـصویب منـود        
هیات وزیران در خصوص تعیني ،تغیري و یا معافیت ماخذ سود           
ــنني     ــي و مهچ ــاي واردات ــرایط ورود كااله ــاني و ش بازرگ

قانون امور  )٧(و)۵(اختیارات هیات وزیران ناشي از مواد       
ن ناشـي از     و اختیارات هیـات وزیـرا      -١٣۵٠ مصوب   -گمركي

قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و       )٢۴(تبصره  
به وزیران كمیـسیون مـاده یـك آئـني          -١٣٧٣ مصوب   -فرهنگي

 موضـوع   –نامه اجرایي قانون مقـررات صـادرات و واردات          
 و وزیــر ۶/٢/١٣٧٣ه مــورخ ١۶ت/١٣٩۵تــصویب نامــه مشــاره 

 .ذیربط ،حسب مورد،تفویض مي شود
 خـصوص موضـوع هـاي یادشـده موافقـت           مالك تصمیم گـريي در    

اكثریت وزیران عـضو اسـت و مـصوبات كمیـسیون در صـورت              
آئـني نامـه داخلـي      )١٩(تایید رئیس مجهور با رعایت ماده       
 . هیات وزیران قابل صدور مي باشد

 ٢٩/۵/١٣٨٠  هــ مـورخ  ٣۴٧٩۴ ت/٢۵٣٣٨   مشـاره  نامهدر تصویب 
 مـورخ   ه٢۵۴۴٩ت/٣۶٨٣٢كه بر اسـاس تـصویب نامـه مشـاره           (
به اختیارات هیات وزیران ناشـي      )  اصالح گردیده  ٩/٨/١٣٨٠

ــواد  ــي)٧(و)۵(از م ــور گمرك ــانون ام ــصوب -ق  و -١٣۵٠ م
قانون برنامه  )٢۴(اختیارات هیات وزیران ناشي از تبصره       

 -١٣٧٣ مـصوب    -دوم توسعه اقتـصادي ،اجتمـاعي و فرهنگـي        
اشاره شده است ،لذا این مستندات نیز به شرح زیر آورده           

 .مي شود
 به متام یـا     ت هرگاه كشوري نسب   :قانون امورگمركي )۵(ماده

قسميت از اقالم صادرات ایـران بـه هـر صـورت تبعـیض یـا                
حمدودیيت اجياد كند هیات وزیران مـي توانـد در هـر موقـع               
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نسبت به متام یا بعضي از       ٢بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد    
ني ویـژه اي    اقالم كاالهاي آن كشور حمدودیت یا سود بازرگا       

 .بر قرار كند
هرگــاه كــاالیي بــا قیمــت : قــانون امــورگمركي)٧(مــاده

نامتناسب یا تسهیالت غريعـادي از كـشوري بـراي ورود بـه             
و این عمل براي اقتـصاد كـشور        )دامپینگ(ایران عرضه شود  

رقابت ناسامل تلقي گردد هیئت وزیران مـي توانـد در هـر             
ي ورود كـاالي     بـرا  ٣موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتـصاد      

 .مزبور از آن كشور سود بازرگاني ویژه اي برقرار كند
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و )٢۴(تبصره 
 شود به منظور تنظیم يبه دولت اجازه داده م: فرهنگي

 مورد نظر وفراهم آوردن ي با کشورهايوتوسعه روابط جتار
 يکشورها کشور به ي تولیديزمینه رشد صادرات کاالها

 ازآن کشورها را ي وارداتي کاالهايمذکور، سود بازرگان
 کشور ي صادراتيدرمقابل کسب امتیاز دررابطه با کاالها

مهچنني به دولت اجازه داده . به میزان متناسب تقلیل دهد
 صادرات ي که تضییقاتي براي شود دررابطه با کشورهايم

 سود يرار ایران اجياد کنند، نسبت به برقي اسالميمجهور
 .  اقدام مناید اضايفيبازرگان
 غري  را با قیميتي کاالیي که فروشندگان خارجيدرموارد

(  آن است ي کمرت ازقیمت واقعي که بطور فاحشيواقع
 کنند، دولت موظف است پس از دریافت يعرضه م) دامپینگ

، این قبیل کاالها ياعرتاضات تولید کنندگان داخل
پایه تعیني وبه گمرک ابالغ  مورد نظر قیمت يازکشورها

 خود را بر اساس گمرک موظف است مبالغ دریافيت. مناید 
 قیمت پایه حماسبه آنرا به اضافه تفاوت قیمت 

وارد کنندگان وصـول     مندرج دراسناد خرید وقیمت پایه از     
 . مناید

 : تعیني عوارض بر صادرات حبوبات-ب
ــه     ــصویب نام ــاس ت ــر اس ــران ب ــات وزی ــدا هی   در ابت

صادرات حبوبـات را     ١٠/٧/١٣٨۵   مورخ هـ٢۶٠١٣ ت/٨١٣٣٣  رهمشا
 ممنوع اعالم كرد ويل در مرحله بعد بر اسـاس تـصویب نامـه             

مصوبه قبلـي خـود      ١۵/٧/١٣٨۵  هـ مورخ ٣۶٠١٣ ت/٨٣٨٠٧  مشاره
 عوارض ویژه اي    ،را لغو و به جاي ممنوعیت صادرات حبوبات       

 .را بر صادرات این اقالم وضع منود
 ١٠/٧/١٣٨۵  هــ مـورخ  ٢۶٠١٣ ت/٨١٣٣٣    مشارهنامه منت تصویب 

   در جلـسه  وزیـران   هیـأت : باشد  زیر مي  شرح به  وزیران  هیأت
   و بـه     بازرگـاني    پیـشنهاد وزارت     بنا به  ٩/٧/١٣٨۵  مورخ

   صـادرات   مقـررات  قـانون ) ٢ (  مـاده   ذیـل  تبـصره  استناد

                                                
از وزارت اقتصاد تفكیك و به طور مستقل و با » وزارت بازرگاني «١٣٥٣در سال  -  2

،لذا به جاي وزارت اقتصاد وزارت بازرگاني این اهداف مشخص شروع به فعالیت منود
  . را به عهده خواهد داشتامر

 ).١( مانند توضیح -  3
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 از  گريي منظـور جلـو   بـه  : منـود   تـصویب ١٣٧٢   مصوب وواردات
  . است  ممنوع  حبوبات ، صادرات  قیمت افزایش
 ١۵/٧/١٣٨۵  هــ مـورخ   ٣۶٠١٣ ت/٨٣٨٠٧   مشاره   مصوبه  منت مهچنني  

   در جلـسه     وزیـران   هیأت: باشد   زیر مي    شرح   به  وزیران  هیأت
،   بازرگـاني  هاي پیشنهاد وزارختانه   بنا به٩/٧/١٣٨۵  مورخ

 و  جهادكشاورزي ،  و معادن ع، صنای  و دارایي امور اقتصادي
   توسعه  چهارم  برنامه قانون) ٣٣ ( ماه) د( استناد بند  به

 ـ    ایـران   اسـالمي   مجهـوري   و فرهنگـي  ، اجتمـاعي  اقتـصادي 
   بـه   حبوبـات   صـادرات  ـ عوارض ١:  منود  ـ تصویب ١٣٨٣ مصوب

  یاد شده   حمصول  صادراتي  پایه قیمت%) ٣٠( در صد   سي میزان
   حـساب    اخـذ و بـه       ایـران   اسالمي   مجهوري   و توسط گمرك    تعیني

   ـ ایـن  ٢. شـود   واریـز مـي    كـل   داري خزانه  درآمد عمومي
هــ  ٣۶٠١٣ ت٨١٣٣٢ / مشـاره    نامه  تصویب  جایگزین  نامه تصویب
 .شود  مي١٠/٧/١٣٨۵  مورخ

دولت در ابتدا براي ممنوع اعالم كردن صادرات حبوبات  به           
   مصوب   وواردات   صادرات   مقررات  قانون) ٢ (  ماده  ل ذی  تبصره
 :این تبصره به شرح زیر مي باشد.مي كند  ، استناد١٣٧٢

دولت مي تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص         ) :١(تبصره  
زماني با رعایت قوانني مربوطه صـدور یـا ورود بعـضي از             

 .كاالها را ممنوع مناید
ممنوعیت صادرات حبوبـات،     دولت در اقدام دیگر ،ضمن لغو       

براي برقراري عوارض ویژه صادرات براي این كاالهـا ،بـه           
،  اقتـصادي    توسعه  چهارم  برنامه قانون) ٣٣ ( ماه) د(بند 

  ـ ١٣٨٣  ـ مـصوب    ایـران   اسـالمي   مجهـوري   و فرهنگي اجتماعي
 :این بند به شرح زیر مي باشد.استناد مي كند

رض بـراي صـادرات كاالهـاي       برقراري هرگونه مالیات و عوا    
دولـت جمـاز    . باشـد   غرينفيت و خدمات درطول برنامه ممنوع مي      

است به منظور صیانت از منابع و استفاده هبینه از آـا،            
اي را براي صادرات مواد اولیه فرآوري نـشده           عوارض ویژه 

تشخیص ایـن قبیـل مـواد بـر عهـده           . وضع و دریافت مناید   
میزان عوارض به پیـشنهاد     . دشوراي عايل صادرات خواهد بو    

هاي بازرگاني، امور اقتـصادي و دارایـي،          مشرتك وزارختانه 
صنایع و معادن و جهاد كشاورزي و تـصویب هیئـت وزیـران             

 .تعیني و تصویب خواهد شد
 صادرات كاال و خـدمات از اخـذ هرگونـه جمـوز بـه               -تبصره

هـاي مرسـوم در       استثناي استانداردهاي اجبـاري و گـواهي      
 .باشند معاف مي) مورد درخواست خریداران(امللل  بنيجتارت 

مستندات قانوني براي تغـیريات در       -٢-٣
 : مقررات واردات

حقوق ورودي كه دولت از واردات كاالها اخذ مي مناید شامل           
خبشي از آن كه حتت عنوان حقوق پایـه مـي           .دوقسمت مي باشد  

مـه  قانون اصالح موادي از قانون برنا     )٢(باشد، طبق ماده    
سوم توسـعه اقتـصادي،اجتماعي و فرهنگـي مجهـوري اسـالمي            
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كـه در مـورخ     ) قـانون موسـوم بـه جتمیـع عـوارض         (ایران  
توسط جملـس شـوراي اسـالمي تـصویب شـده ،تعـیني             ٢/١١/١٣٨١

 درصـد ارزش گمركـي      ۴حقوق پایه كـه معـادل       .گردیده است 
حـق ثبـت    , مالیات  , حقوق گمركي   كاالها است، حاصل جتمیع     

انواع عوارض و سایر وجوه دریافيت از كاالهاي        , سفارش كاال 
 .مي باشدوارداتي 

خبش دیگري از حقوق ورودي، سود بازرگـاني اسـت كـه طبـق              
بـر ایـن    .قوانني مربوطه توسط هیات وزیران تعیني مي شـود        

اساس تغیرياتي كه در میزان حقوق ورودي كاالهاي وارداتـي          
زرگـاني ایـن   صورت        مي گريد ناشي از تغیري سـود با               

 . كاالها مي باشد
وظـایف   ، خبـشي از    قانون اساسي  ١٣٨ ماده   به استناد دولت  

آئني نامه اجرایـي    )١( را به وزراي عضو كمیسیون ماده      خود
لـذا  .قانون مقررات صادرات و واردات تفـویض منـوده اسـت          

تغیرياتي كه در سود بازرگاني كاالهاي وارداتي صـورت مـي           
  نامـه ختیار و با رعایت تصویب      گريد بر اساس این تفویض ا     

 هیات وزیران، مـي  ٢٩/۵/١٣٨٠  هـ مورخ٣۴٧٩۴ ت/٢۵٣٣٨  مشاره
 .باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بررسي روند تصمیم گريي براي -۴
 :تغیريات در مقررات صادرات و واردات

 روند تصمیم گريي براي تغـیريات در        -١-۴
 :مقررات صادرات

رم توسعه قانون برنامه چها) ٣٣(ماده)د(بر اساس بند 
برقراري اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي مجهوري اسالمي ایران، 

هرگونه مالیات و عوارض براي صادرات كاالهاي غرينفيت و 
 .باشد خدمات درطول برنامه ممنوع مي

قانون برنامه سوم توسعه ) ١١۴(مهینطورطبق ماده
اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي مجهوري اسالمي ایران كه در 

 ون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شده است،قان) ٣۶(ماده
گردد و صدور  تنظیم بازار داخلي موجب ممنوعیت صدور مني

 :كلیه كاالها و خدمات، به جز موارد ذیل جماز خواهد بود
 . اشیاء عتیقه و مرياث فرهنگي :الف
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اقالم دامي یا نباتي كه جنبه حفظ ذخایر ژنتیك و یا : ب
 .حفاظت حمیط زیست داشته باشند

صادرات كاالهائي كه دولت براي تأمني آا مستقیمًا : ج
كند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و  یارانه پرداخت مي

 .باشد تصویب شوراي اقتصاد جماز مي
 به :مذكور نیز آمده است) ١١۴( ذیل ماده تبصره در

منظور تنظیم بازار داخلي و جربان كمبود احتمايل، وزارت 
دهد از طریق  واردي كه تشخیص ميبازرگاني جماز است در م

واردات بدون انتقال ارز نسبت به جربان نیازهاي داخلي 
 .اقدام مناید

امور مالیاتي كشور درخصوص معافیت مالیاتي  سازمانمهچنني 
 در مورخ  211-617/4 ،خبشنامه اي به مشاره        صادرات
 : به شرح زیر صادر منوده است85/01/19

قانون مالیات هـاي مـستقیم    (141) ادهچون درخصوص اجراي م
 قـانون ) ٣٣(و ) ۴( با توجـه بـه مـواد    ٧/٢/١٣٧١مصوب 

برنامه چهارم توسعه سواالتي مطرح شده است لذا به منظور          
حسب اظهـار  : متذكر مي شود  رفع اهبام و اختاذ رویه واحد

 نظر معاون حمرتم حقوقي و امور جملس رئـیس مجهـور درمـورد   
 ٢٨/١٢/١٣٨۴ مورخ   ۶۵۴۵٣وجب نامه مشاره    اهبام فوق كه به م    

قـانون  ) ١۴١(مـاده  ((است كه  واصل گردیده و مبين براین
 مالیات هاي مستقیم به حلاظ مقایرت با معافیت مقـرر در 

) ١۶١(و به استناد ماده     (  برنامه چهارم توسعه     ٣٣ماده  
چهارم توسعه موقف االجرا شـده   درطول برنامه) این قانون

 راین درطول برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،بناب.  ))است 
صـد  ) ١٣٨۴-١٣٨٨(اجتماعي و فرهنگي مجهوري اسالمي ایـران        

صـادرات كاالهـاي غـري نفـيت و      درآمد حاصل از%) ١٠٠(درصد
اعــم از مالیــات  (خــدمات از هرگونــه مالیــات و عــوارض 

 .معاف خواهد بود) و غري مستقیم و هرگونه عوارض مستقیم
ات قــانوني بــراي تغــیريات در مقــررات در بررســي مــستند

صادرات مالحظه گردید كه براي تعیني عوارض بر صادرات مرغ          
   اسـالمي  مجهـوري   اساسـي  قـانون  ١٣٨  اصـل و ختم مرغ دولت به 

ــران ــصویب ای ــه  و ت ــاره  نام ــورخ٣۴٧٩۴ ت/٢۵٣٣٨   مش ـــ م   ه
بـراي  مهچـنني    . هیات وزیران استناد كرده اسـت      ١٣٨٠/۵/٢٩

   ذیل   تبصره در ابتدا به   ، كردن صادرات حبوبات   ممنوع اعالم 
 ١٣٧٢   مــصوب  وواردات  صــادرات  مقــررات قــانون) ٢ ( مــاده

ــتناد  ــواس ــن   من ــادرات ای ــت ص ــو ممنوعی ــس از لغ ده و پ
بنـد  كاالها،براي تعیني عوارض ویژه صادراتي بـر آا،بـه          

،  اقتـصادي    توسـعه   چهـارم   برنامـه  قـانون ) ٣٣ ( ماه) د(
  ـ ١٣٨٣  ـ مـصوب    ایـران   اسـالمي   مجهـوري  و فرهنگي  اجتماعي
 .ده استكراستناد 

در بررسي استنادات قانوني دولت براي ممنوع اعـالم كـردن           
صادرات یا وضع عوارض بر صادرات برخي كاالها، مالحظه مـي           
گردد كه دولـت  بـر خـالف مقـررات و قـوانني عمـل منـوده                  
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ن برنامـه سـوم     قانو) ١١۴(زیرا اوال  به استناد ماده    .است
توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي مجهوري اسالمي ایران كه        

 قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شده است،      ) ٣۶(در ماده 
گـردد و صـدور       تنظیم بازار داخلي موجب ممنوعیت صدور منـي       

چند مورد خاصي كه در     كلیه كاالها و خدمات، به جز موارد        
با توجه به اینكه    .بودخواهد   شده است ،جماز    قانون تصریح 

 مني باشد لذا امكان      حبوبات جزء این چند مورد تصرح شده      
بر مهني اساس   .ممنوع كردن صادرات حبوبات بر خالف قانون بود       

بود كه دولت بالفاصله ممنوعیت صدور ایـن كاالهـا را لغـو             
ثانیـًا  .وضع كرده است   صادراتي   منوده و به جاي آن عوارض       

ه  صادرات به جاي ممنوعیت صادرات       وضع عوارض ویژ  در  دولت  
   چهـارم    برنامـه   قـانون ) ٣٣ ( مـاه ) د(بنـد   حبوبات، به   

 ـ    ایـران   اسالمي  مجهوري  و فرهنگي ، اجتماعي اقتصادي  توسعه
 استناد كرده است،این امر در حايل است كه به  ـ ١٣٨٣ مصوب

برقراري هرگونه مالیات و عوارض براي      استناد بند مذكور    
بـوده   كاالهاي غرينفيت و خدمات درطول برنامه ممنوع         صادرات

اي را بـراي صـادرات مـواد           دولت جماز است عوارض ویـژه      و
بر مهگان مشخص و    . اولیه فرآوري نشده وضع و دریافت مناید      

روشن است كه حبوبات به عنوان مواد اولیه فـرآوري شـده            
ا نبوده بلكه بر اساس تقسیم بندیهاي بني املللي این كااله         

 .به عنوان كاالهاي ایي مصريف تلقي مي گردند
مهچنني دولت در وضع عوارض صادراتي بر مرغ و ختم مرغ ،بـه             

   نامـه   و تـصویب   ایـران   اسالمي مجهوري  اساسي قانون ١٣٨  اصل
 هیــات وزیــران ٢٩/۵/١٣٨٠  هـــ مــورخ٣۴٧٩۴ ت/٢۵٣٣٨  مشــاره

 اوال   در این خصوص اشاره مي گـردد كـه        .،استناد كرده است  
 قانون اساسي اختیارات تفـویض شـده در         ١٣٨بر اساس اصل    

قالب تصویب نامه مذكور براي تعیني وتغیري سود بازرگـاني          
، تغیري شرایط ورود كاالهـا و اجنـام اقـدامات الزم بـراي              

) دامپینـگ (مقابله با ورود كاالها با قیمتهاي نامتعارف        
ود كـردن   الیكه اقدام دولت در راسـتاي حمـد       ، درح مي باشد 

،  قـانون اساسـي    ١٣٨ثانیًا بر اساس اصل     .صدور كاالها است  
 نیـز مـي     رییس  حمرتم جملـس شـوراي اسـالمي        به نظر مي رسد     

بایست خواستار جتدید نظر و توقف اجراي مـصوبه دولـت در            
 .اخذ عوارض ویژه از صادرات كاالها مي شد

 روند تصمیم گريي براي تغـیريات در        -٢-۴ 
 :مقررات واردات

لت براي تغیري سود بازرگاني و یا تغیري در شرایط ورود           دو
 قانون اساسي استناد مي مناید كه بـر         ١٣٨كاالها به ماده    

  نامـه اساس آن، خبشي از وظایف خود را  در قالـب تـصویب              
 هیات وزیران، بـه  ٢٩/۵/١٣٨٠  هـ مورخ٣۴٧٩۴ ت/٢۵٣٣٨  مشاره

ون آئـني نامـه اجرایـي قـان       )١(وزراي عضو كمیسیون مـاده    
هـر چنـد در     .مقررات صادرات و واردات تفویض منـوده اسـت        

بررسي روند تصمیم گريي براي تغـیريات در مقـررات واردات           
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به نظر مي رسد كه قوانني و مقررات مربوطـه رعایـت شـده              
) ٣٣ (  مـاه  )ز(بند   خبصوص در    ،است ويل با تدقیق در قوانني     

   و فرهنگـي  ، اجتماعي اقتصادي   توسعه  چهارم  برنامه قانون
 مـشخص مـي گـردد تـا      ـ ١٣٨٣  ـ مـصوب    ایران  اسالمي مجهوري

زیـرا براسـاس بنـد      .حدودي این امر رعایت نگردیده اسـت      
اي و غـري      حذف كلیه موانع غريتعرفـه    مذكور باید دولت ضمن     

 وضـع نرخهـاي معـادل       نسبت به فين با رعایت موازین شرعي      
آگهي حداكثر تا    بندي معني و در قالب پیش       اي با زمان    تعرفه

اوال  بـراي برخـي     .مـي منـود   پایان سال اول برنامه اقدام      
یعين ( شرایط ورود خاص    و دانه هاي روغين    كاالها از مجله چاي   

چاي داخلي به ازاء یك و نیم كیلـوگرم         گرم  خرید یك كیلو  
 و خرید یك كیلوگرم انواع دانـه هـاي روغـين بـه              واردات

كه ایـن امـر      ردیدهتعیني گ  )ازاء چهار كیلوگرم واردات     
تغـیريات مكـرر در نرخهـاي سـود          خالف قانون بوده، ثانیاً   

بازرگاني و شرایط ورود برخي از كاالها نشان دهنده ایـن           
امر است كه این تغیريات به صورت زمـان بنـدي معـني و در               

هر چنـد بـه صـورت حمـدود و          .قالب پیش آگهي صورت مني گريد     
 اقدامي اجنام گرفته    براي چند كاالي خاص در سال جاري چنني       

است ويل دامنه این امر یعين اعالم نرخهاي تعرفه  در قالب            
 پایان سال اول برنامـه    پیش آگهي باید گسرتده بوده و تا        

 .چهارم توسعه اجنام مي شد
 
 
 
 
 
 
 
 

 در  روند تغیريات مقررات واردات-۵
 :كشورهاي صنعيت و توسعه یافته

هاي صـنعيت و توسـعه      با توجه به اینكه تقریبًامتـام كـشور       
یافته عضو سازمان جتـارت جهـاني هـستند لـذا بـر اسـاس               
مقررات این سازمان، تغیري در مقررات  ورود و تغیريحقـوق           
گمركي واردات آا به راحيت امكان پذیر نبـوده و شـرایط            

 .خاصي را اقتضاء مي كند
اصوال  هدف نظام چند جانبه براي جتارت كاالیي كـه سـازمان            

اجياد منـوده ،فـراهم كـردن       )و قبل از آن گات    (نيجتارت جها 
حمیطي با ثبات و قابل پیش بیين براي صـنایع و بنگاههـاي             

 حتـت   دخمتلف است كه در آن حمیط بتواننـ       بازرگاني كشورهاي   
ــارت     ــدیگر جت ــا یك ــر ب ــه و براب ــت عادالن ــرایط رقاب ش

انتظار مي رود ایـن نظـام جتـاري بـاز و آزاد ،از              .كنند
د و  یـ رت بتوانـد سـرمایه گـذاري ،تول       طریق افـزایش جتـا    
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اشتغال بیشرت را ترویج كند و بدین سان توسـعه اقتـصادي            
 .متام كشورها را تسهیل مناید

این اسـت كـه     )گات( سازمان جتارت جهاني   یكي از قواعد مهم   
تعرفه ها و سایر اقداماتي كـه كـشورها بـراي محایـت از              

صـورت  تولید داخلي حفظ مي كنند باید كاهش یافتـه و در            
امكان،از طریق مذاكرات میان كـشورهاي عـضو،حذف شـود و           
تعرفه هایي كه بدین صورت كاهش یافته ،باید تثبیت شوند          

 .و افزایش نیابند
مفهوم تثبیت به این معناست كه نرخهاي تعرفه هاي مـورد           

چنني سایر تعهداتي كه كشورها تقبل      توافق در مذاكرات و مه    
هركـشور عـضو    .درج مي شوند  مي منایند در جداول امتیازات      

سازمان جتارت جهاني جداول جداگانه اي دارد و متعهد است          
تعرفه یا سایر حقوق گمركي یا هزینه هایي كه مازاد بـر            

مهچـنني   .میزان مندرج در جدول آن عضو هستند،وضع ننمایـد        
نبایــد اقــداماتي نظــري وضــع حمدودیتــهاي كمــي كــه ارزش 

 ٤.هد،اختاذ كندامتیازات تعرفه اي را كاهش مي د
 براي دسـت یـابي بـه        سازمان جتارت جهاني  نظام حقوقي كه    

یـق تعرفـه هـا اجيـاد        رهدف محایـت از صـنعت داخلـي از ط         
با این حال بر مقررات مهـم و اساسـي          منوده،پیچیده است ،  

 در عني حـايل كـه خواسـتار          سازمان جتارت جهاني   .مبتين است 
اسـت مایـل    جتارت آزاد است ،مي پذیرد كـه كـشورها ممكـن            

باشند از صنایع خود در مقابل رقابت خارجي محایـت كننـد            
،اما آا را تشویق مي كند تـا ایـن محایـت را در سـطوح                
پایني معقـويل حفـظ و آن را از طریـق تعرفـه هـا اعمـال                 

ــد ــتفاده از  .كنن ــضو را از اس مقرراتــي كــه كــشورهاي ع
حمدودیتهاي كمي در مورد واردات منع مي مناید،اصـل محایـت           

مع هذا ،این قاعـده     .از طریق تعرفه ها را تقویت مي كند       
یك استثناء مهم ،به كشورهایي     .تابع استثنائات معیين است   

كه در ترازپرداختها مشكالتي دارند اجـازه مـي دهـد كـه             
براي تنظـیم وضـعیت مـايل خـارجي خـود،واردات را حمـدود              

در مقایسه با كشورهاي توسعه یافته ،این اسـتثناء         .كنند
اف بیشرتي براي كشورهاي در حال توسعه قائل  مي شود           انعط

و به آا اجازه مي دهد از حمدودیتـهاي كمـي بـر واردات              
استفاده كنند ،به شرط آنكه براي جلوگريي از كـاهش جـدي            

 ٥.ذخایر پويل آا ضروري باشد

                                                
 براي كشوري كه تعرفه هایش را تثبیـت منـوده ،امكـان پـذیر اسـت كـه نرخهـاي                 -  4

ایـن  .تثبیت شده را رها منوده و تعرفه ها را بـه بـاالتر از آن نـرخ افـزایش دهـد           
كار را با  ورود بـه مـذاكرات بـا كـشورهایي كـه از ابتـدا بـا آـا راجـع بـه                 

متیازات مذاكره منوده و مهچـنني كـشورهاي  عرضـه كننـده اصـلي حمـصول ذي ربـط كـه               ا
در ایـن قبیـل   .ایتًا مهان كـشورهاي منتفـع از امتیـازات هـستند ،اجنـام مـي دهـد             

مذاكرات انتظار مي رود ،كشور متقاضي با رهـا كـردن نرخهـاي تثبیـت شـده ،بـراي             
   یه سـایر حمـصوالتي كـه ایـن كـشورها       مذاكره منوده است ،از ناح   اكشورهایي كه با آ

  .در آا نفع جتاري دارند،امتیازات تعرفه اي جرباني در نظر گريد
، موس سھ مطالع ات و   )مدیریت پژوھشھاي اقتصادي و بین المللي:ترجمھ شده در( مركز تجارت بین الملل و دبیر خانھ مشترك المنافع - 5

  .٩١-٩٢،صص ١٣٧۵پژوھشھاي بازرگاني،
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عالوه بر موارد مـذكور موافقتنامـه راجـع بـه اقـدامات             
عه اجازه مـي دهـد واردات       حفاظيت به كشورهاي در حال توس     

را براي دوره هاي موقت حمدود منایند،مشروط بر اینكه پـس           
از اجنام حتقیقات از سوي مقامات ذیصالح ،احـراز شـود كـه             

یا بطور مطلق یـا     (واردات در مقادیر زیادي اجنام مي شود      
كه موجب وارد آمدن لطمه جدي بـه        ) نسبت به تولید داخلي   

 رقـابيت تولیـد مـي منایـد،مي         صنعت داخلي مشابه یا كامال     
اقدامات حفاظيت مي تواندبه شكل افـزایش در تعرفـه          .گردد

به بیش از نرخهاي تثبیت شده ،یا وضـع حمدودیتـهاي كمـي             
 قبیـل اقـدامات  مـي        نایـ  مهچنني حتقیقات براي اختاذ   .باشد

تواند از سوي خود دولت یا بر اساس شكایت صنعت حتت تاثري            
قیقات بطور كلي بر اسـاس شـكایات        مع هذا،عمال حت .آغاز شود 

 ٦.صنعت متاثر آغاز مي شود
موافقتنامه هاي دیگري كه بر اساس آن كشورها مي توانند          
حمدودیتهایي را بر واردات اعمال منایند،موافقتنامه هـاي        

بر .راجع به رویه هاي ضد دامپینگ و اقدامات جرباني است           
 صورتي مي   اساس این موافقتنامه كشور واردكننده تنها در      

تواندبر واردات  برخوردار از یارانه عوارض جرباني و بر          
واردات دامپینگ شده عوارض ضد دامپینگ وضع مناید كه بـر           
اساس حتقیقاتي كه اجنام داده است ،احـراز شـود كـه ایـن              
قبیل واردات ،موجب ایراد لطمـه مهـم بـه صـنعت داخلـي              

 باید بر   حتقیقات براي وضع این قبیل عوارض ،معموال       .هستند
 صنعيت كـه    طرف یا از     صنعت د كه توسط  اساس شكایيت صورت گري   

هـر دو   .مدعي است واردات بـه وي لطمـه زده ،مطـرح شـود            
موافقتنامه معیارهاي مشاهبي را براي تشخیص لطمـه مقـرر          

روشهاي اجنام حتقیق در مورد شكایات بـراي وضـع          .مي دارند 
 ٧. استعوارض جرباني و عوارض ضد دامپینگ نیز مشابه

هنگامي كه دولتها به منظور كمك به صنعت داخلي كـه بـه             
واسطه افزایش ناگهاني و شـدید واردات لطمـه مـي بینـد             
ــي      ــاذ م ــد واردات اخت ــراي حتدی ــاظيت را ب ــدامات حف اق

 براي تـشخیص و اثبـات لطمـه زدن بـه            منایند،اصول مشاهبي 
صنعت داخلي به مانند آنچـه كـه بـراي عـوارض جربانـي و               

 مـع هـذا     . دامپینگ وجود دارد،اعمال مـي شـود       عوارض ضد 
معیار لطمه زدن به صنعت كه باید براي توجیـه اقـدامات            
حفاظيت احراز گردد،بسیار باالتر از حدي است كه براي وضع          

 ٨.عوارض جرباني یا عوارض ضد دامپینگ مورد نیاز است
با توجه به مباحث مذكور اینطور مي توان عنوان كرد كـه            

چهـار  در  عضو سازمان جتـارت جهـاني هـستند         كشورهایي كه   
 مي توانند اقدام بـه تغـیري تعرفـه  كاالهـاي خـود               حالت

حالت اول كه بسیار مشكل نیز بوده و تقریبـًا غـري            .منایند

                                                
  .٢٢١- ٢٢٢ص  ھمان، ص-  6
  .٢۴۴ ھمان،ص -  7
  .٢۴٧- ٢۴٨ ھمان ،صص -  8
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ممكن مي باشد این است كه كشور مورد نظر با متام طرفهـاي             
جتاري خود كه عضو سازمان جتـارت جهـاني مـي باشـند و در               

اري كشور مورد نظر قرار داشـته مـذاكره         واقع در گروه ك   
حالـت  . منوده و تعرفه كاالهاي مورد نظر خود را تغیري دهد         

دوم كه عمدتًا مربوط به كشورهاي در حال توسعه مي باشـد            
در شرایطي است كه كشور مـورد نظـر دچـار مـشكل  تـراز                
پرداختها شده و اجازه حمدود كـردن واردات حـيت بـا وضـع              

حالت سوم وقيت   . را پیدا مي كند     واردات حمدودیتهاي كمي بر  
كه شركاي جتاري كشور مورد نظـر كـه عـضو سـازمان جتـارت               

مي باشند براي صادرات خود به كشور مورد نظر          جهاني نیز 
یارانه پرداخت منایند در این صورت كشور مـورد نظـر مـي             
تواند عوارض جرباني بر واردات از شریك جتـاري خـود وضـع             

وقيت است كه شركاي جتاري كشور مورد نظر        حالت چهارم   .مناید
كه عضو سازمان جتارت جهاني نیز مي باشند، صـادرات خـود            
را ارزانرت از قیمت واقعي در كشور مورد نظر عرضه كننـد            
و در واقع دامپینگ منایند كه در این صـورت كـشور مـورد              
نظر مي تواند بر واردات از شریك جتاري خـود عـوارض ضـد              

 .یددامپینگ وضع منا
 تقریبًا متام كشورهاي صنعيت و توسـعه        مهانطور كه اشاره شد   

یافته عضو سازمان جهاني جتارت مي باشـند لـذا اینگونـه            
 كشورها و كشورهاي دیگري كه عضو سازمان مذكور مي باشند         

به راحيت مني تواننـد مقـررات واردات و صـادرات خـود را              
را دستخوش تغیري منـوده و بطـور مثـال تعرفـه هـاي خـود                

این امر در زماني امكان پذیر خواهـد بـود          .افزایش دهند 
اعـم از   (كه براي مقابلـه بـا شـرایط نامتعـارف جتـاري             

 ، اجياد شده اسـت    طرف جتاري كه از سوي كشور     ...)دامپینگ و 
ود كـه   بـ  خواهد   يدر واقع این امر در شرایط     .اقدام مناید 

آمده اختاليف در شرایط جتارت بني دو كشور شریك جتاري بوجود           
 .باشد

 ، براي رفع اختالفات بوجود آمده بر اثر رفتار نامناسـب         
كشورها مي توانند این اختالفـات را بـه یكـي از اركـان              

  “ركـن حـل و فـصل اختالفـات        ” سازمان جهاني جتارت به نام    
فصل اختالفات جتاري سازمان جهـاني    ركن حل و.ارجاع دهند

 ل اختالفـات  كه بر مبناي تفاهم نامه حل و فـص  هم جتارت
تبعیـت  به شرح زیر  عمل مي كند از یك رویه نسبتًا پیچیده         

 .كند مي
 : 9حل اختالفات جتاري در سازمان جهاني جتارت مراحل

حل اختالف كه اعضاي آن مهان  فصل اختالفات با ركن و حل مسؤولیت
اختالف تنها مقامي  حل ركن. باشد مي اعضاي شوراي عمومي هستند

بـراي بررسـي    أهتاي رسیدگي كارشناسي راتواند هی است كه مي
قضیه تشكیل دهد و یافته هاي هیأهتاي رسـیدگي یـا نتـایج             

                                                
ماه سال  دی ، ششم ، سال۴٢شماره   ،دادھا و تحوالت سازمان جھانی تجارتی خبرنامھ رو دفتر نمایندگي تام االختیار تجاري دولت، 9-

١٣٨١.  
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ركن حل اختالف بر اجراي آرا . رد مناید استیناف را قبول یا
در صـورتي   و توصیه ها نظارت مي كند و این قـدرت را دارد 

جویانـه    كه كشوري رأي را اجرا نكرد، اجازة اقدام مقابله        
نامـه   طبـق مقـررات تفـاهم   . صادر مناید كشور شاكيرا براي 

شرح زیـر طـي    اختالف، براي حل هر اختالف باید مراحلي به حل
 .شود

 ) روز۶٠تا (مشورت : اولني مرحله
گونه اقدام دیگري، كشورهاي طرف اختالف باید با  قبل از هر

بتواننـد اختالفـشان را    هم مذاكره و مـشورت مناینـد بلكـه   
 در صورتي كه مذاكره شكست خبورد ، آـا . دخودشان حل مناین

كل سازمان جهـاني جتـارت درخواسـت          توانند از مدیر    مهچنني مي 
ــر   ــه ه ــك ب ــا كم ــاجنیگري ی ــد  می ــري بنماین ــورت دیگ  .ص

  روز بـراي ۴۵مهلـت  (تشكیل هیـأت رسـیدگي   : دومني مرحله 
در )مـاه بـراي نتیجـه گـريي هیـأت         ۶انتصاب اعضا به عالوه     

تواند از  شكست مواجه شود كشور شاكي مي صورتي كه مشورت با
در . منایـد  ركن حل اختالف درخواست تشكیل هیـأت رسـیدگي را  

تواند براي یك بار تـشكیل هیـأت          این صورت كشور متضرر مي    
اصطالح بلوكه كند ويل زماني كه ركن حل اختالف  رسیدگي را به

هیـأت رسـیدگي و    براي دومني بار تشكیل جلـسه داد، تـشكیل  
مگر اینكه امجاع   ( اعضاي آن را مني توان بلوكه كرد         انتصاب

 ).تشكیل هیأت رسیدگي وجود داشته باشد در خصوص عدم
كمك بـه ركـن حـل اخـتالف      به طور رمسي، وظیفه هیأت رسیدگي

درصدور آرا و توصیه ها است ويل بـه خـاطر اینكـه گـزارش               
شـود،   رسیدگي صرفًا در صورت امجاع بـر خـالف آن رد مـي    هیأت
یافته هـا و نتیجـه گريیهـاي     براین بسیار مشكل است كهبنا

 .هیأت رسیدگي دگرگون شود
بر اساس موافقت نامـه هـاي ذي ربـط     یافته هاي هیأت باید

رسیدگي  گزارش ایي هیأت. سازمان جهاني جتارت استوار گردد
در مـوارد   . شـود    ماه به طرفني اختالف داده مي      ۶معموال  ظرف   
مربوط به كاالهاي فاسد شدني، ضرب االجل موارد  اضطراري مثال 

 .یابـــــد مـــــي  مـــــاه تقلیـــــل٣مــــذكور بـــــه  
 : چگونگي بررسي اختالف در هیأت رسیدگي

اختالف سازمان جهاني جتارت به تفصیل تـشریح   تفاهم نامه حل
. بایـد كـار كننـد      كند كه هیأهتاي رسیدگي به چه صـورت         مي

 :مراحل اصلي آن عبارتند از
از طرفهـاي اخـتالف قـضیه را     هر كـدام : قبل از اولني نشست

ــي   ــیدگي مـ ــأت رسـ ــضار هیـ ــه استحـ ــًا بـ ــاند كتبـ  .رسـ
شاكي ، مشتكي عنه و متام ) یا كشورهاي ( كشور : نشست اولني

دعوا ذینفع هستند در اولني  كشورهایي كه اعالم كرده اند در
                                                                                                                                            

 آبان ماه سال ، ششم ، سال۴٠ شماره ، تجارتدادھا و تحوالت سازمان جھانیی خبرنامھ رو دفتر نمایندگي تام االختیار تجاري دولت،- 10
1381.  

ماه سال  دی ، ھشتم ، سال۶۶ شماره ،دادھا و تحوالت سازمان جھانی تجارتی خبرنامھ رو دفتر نمایندگي تام االختیار تجاري دولت،- 11
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 .كنند مي جلسه هیأت رسیدگي دعواي خود را مطرح
طـرفني لـوایح كـتيب خـود را         قبل از این نشست     : ومني نشست د

كنند و دفاعیات و اظهارات شفاهي نیز  هیأت رسیدگي مي تقدمي
 .شود مي در دومني نشست هیأت رسیدگي مطرح

اگر یكي از طرفني موضوعي فين یا علمـي رامطـرح           : كارشناسي
دهـد   هیأت رسیدگي مي تواند با كارشناسي كه تشخیص مي كند،

اي را  بررسـي كارشناسـي   در این خصوص مشورت كند یـا هیـأت  
 .براي هتیه یك گزارش مشورتي، انتصاب مناید

خبـش  ( هیأت رسیدگي خبش توصیفي گزارش خـود  : پیش نویس اولني
بعـدي و توصـیف واقعیـت و     مربوط به اصل اختالف و اقدامات

  هفتـه ٢دهد و بـه آـا    را به طرفني اختالف مي) خالصه دالیل
 .خود را اعالم منایندفرصت مي دهد كه در این خصوص نظر 

هیأت رسیدگي یك گزارش موقيت را كه شـامل   سپس: گزارش موقيت
بـه دو طـرف    یافته ها و نتیجه گريیهاي هیأت نیز مي باشـد 

دهد تا در خصوص آن       كند و به آا یك هفته فرصت مي         تقدمي مي 
 .درخواست جتدید نظر منایند از هیأت
در طي . جتاوز كند ته هف٢مدت جتدید نظر نباید از : جتدیدنظر

این مدت هیأت رسیدگي ممكن است جلسات دیگري نیز با طـرفني            
 .بگذارد اختالف

 ٣شـود و    گزارش ایي به طرفني اختالف داده مي      : گزارش ایي   
بعد میان متام اعضاي سازمان جهاني جتـارت توزیـع مـي     هفته
كـه اقـدام جتـاري     اگـر هیـأت رسـیدگي تـشخیص دهـد     . شـود 

هـاي سـازمان جهـاني        نامه   ناقض یكي از موافقت    مورداختالف،
باشـد، توصـیه مـي كنـد      از تعهدات كشورها مي جتارت یا یكي

جتـارت تغـیري    اقدام مزبور مهاهنگ با مقررات سازمان جهـاني 
توانـد در خـصوص چگـونگي ایـن           هیأت رسیدگي مي  . پیدا كند 

 .مناید تغیري نیز پیشنهاد
 روز در   ۶٠یدگي ظـرف    گزارش هیأت رس  : تبدیل گزارش به رأي   

اختالف تصویب و تبدیل به راي مي شود مگر اینكه با  ركن حل
تواننـد از گـزارش اسـتیناف     مـي  هر دو طـرف . امجاع رد شود

 . خبواهنـــــــــــــــــــــــــــــــــد
 :خواهي چگونگي استیناف

هر یك از طرفني اخـتالف مـي توانـد از راي هیـأت رسـیدگي                
یـن  استیناف مناید و در برخي موارد هـر دو طـرف ا   درخواست

موضوعات حقـوقي مطـرح    استیناف حمدود به. كنند تقاضا را مي
شده در گزارش هیأت رسیدگي و تفاسـري حقـوقي ارائـه شـده              

باشد و در مرحلة استیناف مـدارك موجـود    هیأت مي توسط این
هـر  . قرار منـي گـريد   در پرونده یا مدارك جدید مورد بررسي

ضو ركـن    نفـر عـ    ٧ عضو از    ٣قضیه در مرحلة استیناف توسط      
اي منایانگر اعضاي  استینايف كه اعضاي آن در حد گسرتده دائمي

اختالف تشكیل شـده   حل توسط ركن باشد و سازمان جهاني جتارت مي
توسـط    سال۴استیناف به مدت  اعضاي ركن. شود است، بررسي مي
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شوند كه بایـد اشـخاص بـا صـالحیت            ركن حل اختالف منصوب مي    
امللل باشند و  در حقوق و جتارت بنيحمرز  تایید شده و مهارهتاي
 .نباشد به هیچ دوليت وابسته

هاي حقوقي هیأت رسیدگي را تـصویب         استیناف ممكن است یافته   
 ۶٠معموال جریان رسیدگي استینايف از . و یا رد كند ، تعدیل

 .جتاوز كند  روز نباید٩٠روز و یا ایتا 
ايف را   روز گـزارش اسـتین     ٣٠ركن حل اختالف موظف است ظـرف        

یا رد كند و مهانطور كه قبال نیز گفته شد، رد گـزارش   قبول
 .منوط به حصول امجاع مي باشد

 ركـن حـل اخـتالف    ٢٠٠٢ سال)  ماه اول آبان(اكترب  ٢٣ درجلسة
هاي جدید ركن  اعضا از رویه سازمان جهاني جتارت، تعدادي از

  سـپتامرب اعـالم شـد، انتقـاد كردنـد          ٢٧حل اختالف كـه در      
قواعـد جدیـد    طبـق . تار اصالح قواعد اسـتیناف شـدند  وخواس

هاي شـفاهي بـه ركـن         هاي ثالثي كه قصد دارند اظهاریه       طرف
هاي  دیگر الزم نیست كه مطابق قواعد و رویه استیناف بدهند،

. دبريخانه اطالع بدهنـد  قبلي ركن، كتبًا به ركن استیناف یا
رد خاص  تواند در موا    با این وجود ركن استیناف هنوز هم مي       

 ١٠.این خصوص تصمیم بگريد در
كاري جتدید نظر شده ركن اسـتیناف سـازمان جهـاني     هاي رویه

این رویـه هـا     . ١١االجرا شد    الزم ٢٠٠۵جتارت از اول ژانویه     
جهـاني   كه پس از مذاكرات طوالني مورد توافق اعضاي سازمان

جتارت قرار گرفته بر اساس جتربه هاي عملي رویه هاي قبلـي            
مشكالتي كه آن رویه ها بـه بـارمي آورد    لوگريي ازو براي ج

در چگونگي  بنابراین، این رویه ها تغیرياتي.تدوین شده است
عملكرد ركن استیناف سازمان جهاني جتارت اجياد كرده كه از          

توان به موارد زیر  ناشي از این رویه ها مي مهمرتین تغیريات
ــرد  ــاره كــــــــــــــــــــ  :اشــــــــــــــــــــ

وارد دقیق مندرج در گزارش استیناف و از مجله م درج دالیل - 
شـده اسـت در الحيـه     هیأت رسیدگي كه از آن استیناف خواسته

كند طبق    كتيب كه خواهان به دبريخانه ركن استیناف تسلیم مي        
  .هاي جدید الزامي است رویه

حـل   هاي پیشني ، استیناف با اطالعیه كـتيب بـه ركـن    در رویه
شد و بـا      از مي اختالف و دبريخانه ركن استیناف براي ثبت آغ       

روز فرصت داشت تا الحيه كـتيب خـود    ١٠ثبت درخواست ،خواهان 
روز  ١٠ هاي جدید این در رویه. را تسلیم ركن استیناف مناید

 . روز تقلیــــــــل یافتــــــــه اســــــــت٧بــــــــه 
صورتي كه بیش از یك  یكي دیگر از تغیريات این است كه در - 

ناف تقاضا براي استیناف شده باشد، طريف كه درخواست اسـتی         
 روز از تاریخ ثبت اسـتیناف ، درخواسـت   ١٢باید ظرف  دارد

اسـتیناف اولیـه ثبـت     خود را برخالف گذشته كه حتـت عنـوان  
شد، با عنواني جدید و حتت عنوان اطالعیه استینايف دیگـر             مي
 .دبريخانه ركن، به ثبت برساند در
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و یـا  " اسـتیناف  اطالعیـه "در تغیريات جدید امكـان اصـالح    
خواهان . هاي دیگر مربوطه، فراهم شده است       ستینافاطالعیه ا 
درخواست اصالح، دالیل خود را بـراي چـنني درخواسـيت     باید در

دبريخانه تقـدمي كنـد و بـه     ذكر كند و آنرا هرچه سریعرت به
سـه  . سایر طرفهاي اختالف نیز جهت اظهار نظر ارسال منایـد         

   تصمیمكنند، ركن استیناف كه در موضوع مربوطه شركت مي عضو
مورد تأیید قرار دهنـد و یـا رد    گريند درخواست اصالح را مي

  .كنند
كسب اجـازه جهـت اعمـال     االجل  تغیري مهم دیگر مربوط به ضرب
 ٣٠تاریخ ثبت الحيـه بـه       روز از   ٣اصالحات ویرایشي است كه از    

جهـت اسـتیناف ، تغـیري یافتـه      كتيب اطالعیه تسلیم ازتاریخ روز
 .است

آراي صادره توسط ركـن حـل اخـتالف سـازمان     اجراي  چگونگي
 ١٢:جهاني جتارت

ضمانت اجراي  هر چند در رویه سازمان جهاني جتارت در خصوص
تواند مطرح شود، اما      آراي صادره حبثي حتت عنوان زندان مني      

خاليف اجنام داده بایـد دسـت از ایـن كـاربر      كشوري كه عمل
هـد بایـد   د دارد و اگر به خالف خود و نقض مقررات ادامـه 

اي تـصمیم     وقيت در خصوص قـضیه    . متحمل غرامت یا جرميه شود    
از اعمال ضمانت اجراهاي قـانوني جتـارت    گرفته شد حيت قبل

اولویت در ایـن   .توان اجنام داد امللل، كارهاي زیادي مي بني
مرحله این است كه كشور خوانده سیاستهایش را مهاهنگ بـا           

وفـصل اختالفـات    نامة حلموافقت. آراء تغیري دهد ها و توصیه
مهاهنگ سازي فوري بـا   كند كه سازمان جهاني جتارت تأكید مي

وفصل مؤثر اختالفات     اختالف براي حل    ها و آراي ركن حل      توصیه
 .نفع كلیه اعضا الزم و ضروري است به

دعوا قرار گرفته  زماني كه راي به ضرر كشوري كه هدف طرح
ا و آرا و گزارشـهاي      ه  شود ، آن كشور باید توصیه       صادر مي 

اي  یا ركن استیناف را رعایت كند و در جلـسه  هیأت رسیدگي
حـل اخـتالف    ركـن   روز از تـاریخ تـصویب گـزارش   ٣٠كه ظرف 

. شود ، قصد خود را مبين بر انطباق اعالم منایـد            برگزار مي 
، به عضو مزبور فرصت  ها مقدور نباشد فوري توصیه اگر اجنام

خواهد شد و در صورتي كه  ها داده معقويل براي اجراي توصیه
هـا را اجـرا منایـد،         آن عضو ظرف این مدت نتواند توصـیه       

خواهان براي ارائـه یـك شـیوه    ) كشورهاي (كشور  باید با
هـا در   تعرفـه   بعنـوان مثـال كـاهش   –جـربان قابـل قبـول    

  وارد مـذاكره -هایي كه خواهـان در آن منفعـت دارد   ه حوز
 .شود

 جربان رضـایتبخش تـوافقي حاصـل         روز در مورد   ٢٠اگر ظرف   
تواند براي تعلیق اجـراي امتیـازات یـا     مي نشود، خواهان
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ركن بایـد ظـرف    .اختالف كسب اجازه كند تعهدات، از ركن حل
 روز پس از امتام فرصت معقـول، ایـن اجـازه را صـادر               ٣٠

امجاع نسبت بـه عـدم صـدور اجـازه وجـود       مناید مگر اینكه
بایـد در   تعهدات یا امیتازاتدر اصل تعلیق . داشته باشد

اگـر  . مهان خبشي صورت گريد كه مورد اختالف واقع شـده اسـت           
مؤثر نباشـد، تعلیـق در خبـش دیگـري از      این امر عملي یا

هـم عملـي    گريد و اگر این موافقتنامه مورد اختالف صورت مي
یا مؤثر نباشد و اوضاع و احوال به حد كايف وخیم باشـد،             

علیـق امتیـازات یـا تعهـدات را در     ت تواند طرف مزبور مي
 هدف این اسـت كـه شـانس   . موافقتنامه دیگري مطالبه كند

اقدام در خبشهاي غري مرتبط به حداقل برسد و در عـني حـال              
اخـتالف بـر    هر حـال ركـن حـل    به. اقدامات مؤثر واقع شود

كند و هر قضیه تا زمـاني كـه           اجراي آراء مصوب نظارت مي    
 .ماند  مي  دستور كار ركن باقي طور كامل حل نشده، در به

  :به عملكرد نظام حل اختالف سازمان جهاني جتارت نگاهي
 ١٠ نظام حل اختالف سازمان جهاني جتـارت  ٢٠٠۵آغاز سال  با

طي این مـدت  . را سپري كرد سال متام از دوران فعالیت خود
 دعوي در آن اقامه گردید كه این رقم معـادل           ٣٠٠بیش از   

از .  ساله گات اسـت ۵٠اقامه شده در عمر میزان دعاوي  با
كه سازمان جهاني جتارت جایگزین گـات   ١٩٩۵ ابتداي ژانویه

كشورهاي عضو به ركـن   شد و وظیفه حل و فصل اختالفات جتاري
 ٢٠٠۴حل اختالف این سازمان سـپرده شـد تـا پایـان سـال               

اختالف جتاري از سوي كشورهاي عضو براي حل وفصل  ٣٢۴تعداد 
 . زمان ارجاع داده شده استبه این سا
 ساله سازمان جهاني جتارت كه مورد بررسي قرار         ١٠در عمر   

اكثر دعاوي توسط كشورهاي صنعيت مطرح شده و  ،١٣گرفته است
دعـوا خوانـده    ١٩٧ دعوا خواهان و در ٢٠٨این كشورها در 

از طرف دیگر كشورهاي در حال توسـعه در         . اند  قرار گرفته 
ر ركن حـل اخـتالف سـازمان جهـاني     را د  دعوا١٣٩این مدت 

قـرار    دعـوا طـرف خوانـده   ١٢٣اند و در  جتارت اقامه كرده
توان گفت در این مدت كـشورهاي         به طور كلي مي   . اند  گرفته

یـافتگي از سـازوكار حـل و فـصل      با كمرتین درجـه توسـعه  
صـرفًا   انـد و  اختالفات سازمان جهاني جتارت، استفاده نكرده

عنــوان طرفهــاي ثالــث مــشاركت در برخــي از دعــاوي بــه 
كمرتین درجـه توسـعه یـافتگي كـه      اولني كشور با. اند كرده

 دعوایي را در سازمان جهاني جتـارت مطـرح كـرده بـنگالدش    
 درخواست مشورت خود را تقـدمي       ٢٠٠۴باشد كه در ژانویه       مي

 .كـــــــــرد ركـــــــــن حـــــــــل اخـــــــــتالف
احتادیه اروپا، آمریكا، كانادا و ژاپن بیشرتین دعاوي را         

 آمریكا ٢٠٠۴تا پایان سال . اند اختالف اقامه كرده ركندر 
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 ٨٨اقامه كرده اسـت و    دعوا را در سازمان جهاني جتارت٨٠
احتادیـه اروپـا و     . دعوا علیه این كشور اقامه شده اسـت       

اند و در   دعوي را اقامه كرده۶٨عضو این احتادیه  كشورهاي
 دعـوا  ٢۶كانادا در . اند گرفته  دعوا طرف خوانده قرار۶۵

بـوده    دعوا بعنوان خوانده در گري١٣بعنوان خواهان و در 
 دعـوا خوانـده     ١۴ دعوا خواهـان و در       ١٢است و ژاپن در     

دعاوي بني بزرگرتین كاربران ایـن    درصد٢٠حدود . بوده است
 در میـان . نظام، آمریكا و احتادیه اروپـا رخ داده اسـت  

ن خواهان   دعوا بعنوا  ٢٢كشورهاي در حال توسعه برزیل با       
بیشرتین دعـاوي را در ركـن حـل      دعوا بعنوان خوانده١٢و 

 .اختالف اقامه كرده است
 ١٧ دعوا بعنوان خواهـان و  ١۶هند با  پس از آن به ترتیب

بعنـوان    دعـوا ١۵ و ٩دعوا بعنوان خوانده و آرژانتني با 
 .خواهان و خوانده در مقام هاي دوم و سوم قرار دارند

رش هیأت رسیدگي كه در دعـاوي صـادر   گزا ٩٠ از میان حدود
از . اسـت   گزارش درخواست اسـتیناف شـده  ۶٠شده، از حدود 

اي كه گزارش هیأت رسـیدگي نـسبت بـه آـا               قضیه ٩٠میان  
توسط كـشورهاي در حـال توسـعه و      قضیه٣٠صادر شده است، 

اقامـه    قضیه مشرتكًا٣ قضیه توسط كشورهاي صنعيت و ۵٧حدود 
 .شده است

 ها بـه نفـع    رسیدگي دهد كه معموال  نتیجه ان ميمطالعات نش
ها و آراء هیأهتـاي       خواهان بوده و خواندگان عمومًا توصیه     

انـد   در فرصت معقول اجرا كرده رسیدگي یا ركن استیناف را
 از. انـد  و یا به حنو دیگري رضایت خواهان را جلـب كـرده  

هاي حل و فـصل اختالفـات سـازمان           میان دعاوي كه به رویه    
تعـداد زیـادي بـا مـشورت      انـد،  اني جتارت ارجـاع شـده  جه
در خصوص دعاوي كـه از      . جانبه طرفني اختالف حل شده است       دو

گذرند و به مرحلـه تـشكیل هیـأت رسـیدگي      مشورت مي مرحله
 .روند پیش مي رسند، اكثرشان تا مرحله استیناف مي

 اند با ایـن  ها را رعایت كرده اعضا عمومًا نظرات و توصیه
هـا و احكـام مـورد         ر چند مورد عدم رعایـت توصـیه       حال د 

شده كه ركن حـل اخـتالف    شكایت قرار گرفته و منجر به این
اجازه تعلیق امتیازات و تعهدات را نسبت به عـضو خـاطي            

اي كه از زمان تأسیس سازمان جهاني جتارت  دعاوي .صادر كند
انـد   و تعهدات شده تاكنون منجر به اجازه تعلیق امتیازات

 :رتند ازعبا
هـاي آن   فرآورده موانع احتادیه اروپا بر واردات گوشت و - 
 )شــــــكایت توســــــط آمریكــــــا و كانــــــادا   (

شكایت توسـط آمریكـا و   (اروپا  رژمي واردات موز احتادیه - 
 )اكوادور

شـكایت توسـط   (هواپیمـا   تأمني اعتبار مايل برزیل بـراي  - 
 )كانادا
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احتادیـه   شـكایت توسـط  (شركتهاي فـروش خـارجي آمریكـا     - 
 )اروپا

 (اعتبارات صادراتي و وامهاي تضمیين كانادا به هواپیما - 
 )شكایت توسط برزیل

احتادیـه   شـكایت توسـط  ( آمریكـا  ١٩١۶شـكين   قانون ضدقیمت- 
 )اروپا

  ساله ركن حل اختالف سازمان جهاني جتارت نـشان ١٠عملكرد 
 مجعـًا   ١٩٩۶ قضیه، در سـال      ٢٢ مجعًا   ١٩٩۵دهد كه در سال       مي
 ۴۴ مجعًا ١٩٩٨ قضیه، در سال ۴۶مجعًا  ١٩٩٧ قضیه، در سال ۴٢

 ٣٠مجعـًا   ٢٠٠٠ قـضیه، در سـال   ٣١ مجعًا ١٩٩٩قضیه، در سال 
 ٣۴ مجعـًا    ٢٠٠٢ قضیه، در سـال      ٢٧ مجعًا   ٢٠٠١قضیه، در سال    
 ٢٠٠۴ قـضیه و ایتـًا در سـال    ٢٨مجعًا  ٢٠٠٣قضیه، در سال 

كـه موضـوع    شده است قضیه در ركن حال اختالف مطرح ٢٠مجعًا 
 اقـدامات و سیاسـتهاي       آا اعرتاض كشورهاي خواهان علیـه     

مهمرتیـن   .هاي خمتلـف بـوده اسـت    زمینه كشورهاي خوانده در
هـاي   نامه سال، موافقت ١٠هاي مورد اختالف در طول این  حوزه
 مـورد در    ٨٩ مورد كـه از آن میـان         ٢٣٠شامل   (١٩٩۴گات  

طـه بـا شـرط دولـت      مـورد در راب ٨٠ملـي،   خـصوص رفتـار  
مقـداري    مـورد راجـع بـه حمدودیتـهاي    ٧١الـوداد و   كامله
 ۵٧(ها    ، یارانه )مورد۵٧(شكين    ، اقدامات ضد قیمت   )اند  بوده
  .باشند مي) مورد ۵٢( و كشاورزي) مورد

 مورد دعاوي جتاري در سازمان جهـاني        ١٧ نیز   ٢٠٠۶در سال   
ر  كه این موارد بـه صـورت جـدول زیـ           ١٤جتارت مطرح گردید  

 :است
تـــــاریخ   خوانده خواهان

 شكایت
 موضوع شكایت

 مـــارس  ١۴ ژاپن كره
٢٠٠۶ 

ــر   ــي بـ ــدامات جربانـ اقـ
 اي هاي رایانه حافظه

احتادیه  نروژ
 اروپا

 مـــارس  ١٧
٢٠٠۶ 

ــدقیمت ــدامات ضـ ــكين  اقـ شـ
 برماهي آزاد پرورشي 

 مـــارس  ١٧ كانادا آمریكا
٢٠٠۶ 

شكين موقـت     اقدامات ضدقیمت 
ــي   و ــدامات جربان ــر  اق ب

 دات ذرت از آمریكاوار
احتادیـه  

 اروپا
 مـــارس  ٣٠ چني

٢٠٠۶ 
اقدامات مؤثر بـر واردات     

 قطعات خودرو
مــــارس  ٣٠ چني آمریكا

٢٠٠۶ 
اقدامات مؤثر بـر واردات     

 قطعات خودرو
احتادیـه  

 اروپا
 مـــارس  ٣١ مكزیك

٢٠٠۶ 
اقدامات جرباني ـایي بـر      

 واردات روغن زیتون
ثر بـر واردات    اقدامات مؤ  آوریــل  ١٣ چني كانادا
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 قطعات خودرو ٢٠٠۶
 آوریــل  ٢۴ آمریكا تایلند

٢٠٠۶ 
اقدامات مربوط به واردات    

 میگو از تایلند
شكين ـایي     اقدامات ضدقیمت  ٢٠٠۶ مه ٢۶ آمریكا مكزیك

 ضدزنگ از مكزیك بر فوالد
ــراري   ٢٠٠۶ ژوئن۶ آمریكا هند ــضمنني برق ــتور ت دس

كاالهــاي  گمركــي بــراي  
 شكين  مشمول اقدامات ضدقیمت  

 و جرباني
 ژوئـــن  ٢٠ آمریكا آرژانتني

٢٠٠۶ 
ــدامات   ــر در اق ــد نظ جتدی

ــكين ضــدقیمت االهــاي بــر ك ش
 اي صنعت نفت لوله

احتادیه  آمریكا
 اروپا

 ژانویـه  ٣١
٢٠٠۶ 

اقدامات مـؤثر بـر جتـارت       
ــامي   ــري نظ ــاي غ هواپیماه

 بزرگ
 ٢٠ كلمبیا پاناما

 ٢٠٠۶ژوئیه
اقدامات گمركي بر واردات    

 ناماپا برخي كاالها از
احتادیه  آرژانتني

 اروپا
۶ 

 ٢٠٠۶سپتامرب
اقدامات موثر بـر سـهمیه      

 اي براي سري تعرفه
احتادیـه  

 اروپا
 ادامه اعمال روش صفرسازي ٢٠٠۶ اكترب٢ آمریكا

 اكتـــرب  ٢۵ شیلي  آرژانتني
٢٠٠۶ 

اقدامات حفاظيت موقـت بـر      
 حمصوالت لبين برخي از

احتادیـه  
 اروپا

 نــوامرب  ٢٠ هند
٢٠٠۶ 

 مؤثر بـر واردات     اقدامات
 كليال و فروش مشروبات

اثر تغیريات قوانني و مقررات بر روي  -۶
 :برنامه ریزي و امنیت اقتصادي

بررسي سیستم هـا، بیـانگر آن اسـت کـه داده، فراینـد،              
سیـستمي مـي    . ستاده و بازخورد از اجـزا آن هـا هـستند          

تواند کارآمد، اثرخبش و با صرفه اقتصادي مهراه باشد کـه           
ایـن مهـم    . مرتین داده بیشرتین ستاده را به دست دهد       با ک 

نیز حادث مني گردد، مگر آن که اوال داده ها با معیارهاي            
صحیح و علمي انتخاب شده و در برقراري فرایند دقت کـايف            

مهچنني بایسيت در طول زمـان بـا اسـتفاده از           . مبذول گردد 
 از  نظام بازخورد، تعبیه شده، در هر سیستم، اطالعات الزم        

داده ها، شیوه فرایند و ستاده ها کسب و بـر مبنـاي آن              
 .اصالحات الزم به عمل آید

استفاده از آنچه در گذشته رخ داده به عنوان چـراغ راه            
ایـن  . آینده به عنوان سیستم بازخورد شناخته شـده اسـت         

روش سبب مي شود تا کاسـيت هـا و نقـاط قـوت شناسـایي و                 
سیـستم  . زم بـه عمـل آیـد      براساس نتایج حاصل، اصالحات ال    

بازخورد بایسيت از آن چنان توانایي برخوردار باشد، تـا          
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داده ها، فرایندها و ستاده ها را از حلاظ کمـي و کیفـي              
مورد ارزیـابي قـرار داده، بـا توجـه بـه شـاخص هـا و                 
معیارها نقاط ضعف و قوت هـر یـک را مهـراه بـا جتزیـه و                 

ریان نیز به نوبه    جم. حتلیل، مشخص و به جمریان گزارش مناید      
خود با تقویت نقاط قوت و برطرف کردن مشکالتي کـه منجـر             
به نقاط ضعف شده نسبت به اصالح هر یک از اجـزاء سیـستم              

 .اقدام مي منایند
 از قاعـده فـوق       و بر قراري مقررات نیز     قانونگذاري    

وباید قوانني و مقررات در جهـت هببـود شـیوه           مستثين نیست؛ 
  اقتـصاد و بـاالخص     عرصـه این امـر در     .عمل  خماطبان باشد   

 نیز باید رعایت گردد و قوانني و مقرراتي كـه وضـع             جتارت
مي گردند باید در جهت تسهیل شرایط  تولید وجتارت ،كاهش           
ریسك و افزایش امنیت و اطمینان فعالني عرصـه اقتـصاد و            

، وظیفه تسهیل    باید  قوانني و مقررات   در واقع .جتارت گردند 
هاي سـودآور     م ساخنت بسرت مناسب و اجياد فرصت      مبادالت، فراه 

براي عامالن اقتصادي و تشویق انواع خاصـي از مبـادالت و            
التي و ممكـن منـودن اجنـام        مهـاي معـا     در ایت كاهش هزینـه    

بر ایـن اسـاس     . داشته باشند معامالت پیچیده را به عهده      
 دست به ارزیابي آا     ،دولتها پس از وضع قوانني و مقررات      

. نند تا در صورت لزوم اقدام به اصـالح آـا مناینـد            مي ز 
اما یكي از موارد مهمي كه در تغیريات قـوانني و مقـررات             
باید مد نظر قرار گريد سنجش  و ارزیابي منـافع و مـضار              

 .این  تغیريات بر فعالیت فعالني عرصه اقتصاد و جتارت است
 و  در صـورتي کـه ارزیـابي کننـدگان قـوانني          بنابر ایـن    

، اصول و سیاست هاي علمي و صحیحي را در ارزیابي           راتمقر
به کار گرفته و نتایج حاصل از ارزیابي را طبق قواعد و            
پایه هاي حمکمي به مراجع و مبادي ذي ربط اعالم کننـد آن             
گاه مي توان امیدوار بود که سیـستم بـازخورد کارآمـدي            
برقرار شده که نه تنها بر مبنـاي آن اصـالحات منطقـي و              

ل قبويل در قوانني صورت مي گريد، بلکه اصـول و ضـوابط             قاب
 به دست خواهد     و برقراري مقررات   مشخصي براي قانونگذاري  
 آتي مـي توانـد مـوثر         و مقررات  آمد که در تصویب قوانني    

 .باشد
 علي رغم تاكید برضرورت اصالح قوانني و مقررات ، بـویژه           

 ایـن   قوانني و مقررات صادرات و واردات ،بایـد در كنـار          
اوال  اصالح و تغیري قوانني     .چند نكته را در نظر گرفت       امر،  

و مقررات باید در جهت افـزایش شـفافیت ،كـاهش رانـت و              
بوروكراسي،افزایش كارایي ،كاهش ریسك فعالیتـها،افزایش      

امنیت اقتصادي و بطور كلي تامني منافع فعـالني اقتـصادي            
ر قـوانني و    ثانیـًا تغـیريات  د     .و تامني منافع جامعه باشد    

مقررات باید تا آجنا كه ممكن اسـت كـم باشـد تـا فعـالني                
اقتصادي بتوانند امكان تطبیق خود با شـرایط و مقـررات           

این امر بـه قـدري مهـم اسـت كـه             .جدید را فراهم منایند   
معتقدند كه قانون بد ويل     برخي از فعالني اقتصادي  وجتاري       
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برخـي از   . ثبـات اسـت     بـي با ثبات هبرت از قانون خـوب ويل         
گــذاران و كارآفرینــان بــا برمشــردن مــواردي از  ســرمایه

ثباتي و متغري بودن قوانني وارداتي معتقدند كـه عامـل             بي
مهمي كه به سرمایه گذاري و مـساله اشـتغال لطمـه وارد             

برد، قـوانني     كند و انگیزه فعالیت تولیدي را از بني مي          مي
ثباتي قـوانني    از دیگر اثرات منفي بي    .و مقررات متغري است   

، از بني رفنت اعتبار      و واردات  و مقررات در زمینه صادرات    
 اظهـار   جتاربسیاري از   .  است  و واردكنندگان  صادركنندگان

كنند كه عدم ثبات قوانني و مقـررات موجـب عـدم اجنـام                مي
. هـاي خـارجي اسـت       به قراردادهاي منعقد با طرف    جتارتعهد  

جتار  اعتبار و آبروي     عدم اجنام تعهد نیز موجب از بني رفنت       
گردیده و عالوه بر خسارت معنوي خسارات        خارجیاندر میان   

مادي بسیاري را نیز به دنبـال خواهـد داشـت كـه موجـب               
افزایش ریسك و كاهش اطمینان و امنیـت اقتـصادي خواهـد            

 ، تعارض آا، تكثر و مقرراتقوانني ثباتي بيبنابراین .شد
بوجود مي آید باعث افزایش  تمقررا و قوانني در اهباماتي كه و

ریسك و  عدم توانایي برنامه ریزي صحیح اقتصادي و كاهش           
 .امنیت اقتصادي فعالني عرصه اقتصاد و جتارت مي شود

  
 
 
 
 
 
 

 : نتیجه گريي و ارائه پیشنهادات -٧
وضع قوانني و مقررات از مجله قوانني و مقـررات صـادرات و             

 تلقـي مـي     نظـام يت  واردات به عنوان یكي از وظایف حاكمی      
در مجهوري اسالمي ایران نیز این وظیفه به عهده جملس          .گردد

بر این اساس قانون    .شوراي اسالمي و هیات وزیران مي باشد      
مقررات صادرات و واردات توسط جملس شوراي اسـالمي تـصویب           
مي گردد كه آخرین آن مربوط به قانون صـادرات و واردات            

 این قانون قـوانني مهـم       البته دركنار . مي باشد  ١٣٧٢سال  
دیگري نیز وجود دارند كه صادرات و واردات را حتت تـاثري            

از مجلـه آـا قـانون امـور گمركي،قـوانني           .قرار مي دهند  
برنامه هاي پنجساله توسـعه،قوانني بودجـه سـاالنه،قانون         
ساماندهي مبادالت مرزي،قانون حنوه تشكیل و اداره منـاطق         

 .ت صنعيت و غريه اس-آزاد جتاري
در كنار قوانني مذكور كه عمدتًا به تصویب جملـس مـي رسـد              
،مقررات و شـرایطي نیـز بـراي صـادرات و واردات وجـود              
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داشته یا بوجود مي آید كه قسمت عمده آـا برگرفتـه از             
 . آئني نامه هاي اجرایي قوانني مذكور مي باشند

آنچه كه در وضع قوانني و تصویب مقررات صادرات و واردات           
هم آوردن بـسرت و شـرایط       امورد توجه قرار گـريد فـر      باید  

هـر  . مناسب براي فعالیت سامل و مثبت تولیدي و جتاري است         
چند این هدف به عنوان یك اصل در زمینه قوانني و مقررات            
مد نظر است اما برخي مواقع شـرایط اقتـصادي، اجتمـاعي            
،فرهنگي و حيت سیاسي موجب مي شود قوانني و مقرراتي وضـع            

د كه شرایط كار را براي فعالني عرصه اقتصاد و جتـارت            گرد
لذا اگر چنانچه قوانني و مقررات بـر اسـاس          . دشوار مناید 

مطالعات علمي و نیازها و الزامات واقعـي اقتـصاد وضـع            
اگـر چنانچـه    .نگردیده باشد نیاز به اصالح خواهـد داشـت        

اصالحات اجنام گرفته نیز بـدون برنامـه ریـزي و مطالعـه              
صورت گريد،زمینـه اصـالحات جمـدد و تغـیريات مكـرر در             الزم  

 .قوانني و مقررات بوجود خواهد آمد
جتربه وضع قوانني و مقـررات صـادرات و واردات در ایـران             
نیز حاكي از تغیريات مكرر و تا حد زیادي بـي ثبـاتي در              

در ساهلاي اخري علي رغم تالشهایي كه در جهت         .آا مي باشد    
 شـده   اجناممناسب این قوانني و مقررات      ثبات دادن و اصالح     

است ولیكن این تالشها كايف نبوده و نیازمند تصمیم سـازي           
 . و تصمیم گريي مناسب مي باشند

در بررسي قوانني و مقـررات صـادرات و واردات در سـاهلاي             
 :اخري و خبصوص سال جاري نتایج زیر حاصل مي گردد

رتاتژي نبود اسرتاتژي مناسب توسعه و به تبـع آن اسـ           •
جتاري باعث تصمیم گريیهاي نامناسـب و لـذا تغـیريات           
مكرر در قوانني و مقـررات صـادرات و واردات كـشور            

 .شده است
در بیان دالیل اختـاذ سیاسـتهاي محایـت از تولیـدات             •

داخلي از طریق وضع تعرفه بر واردات، اشاره گردید         
كه یكي از دالیل فرعي این امر مي تواند كسب درآمد           

ويل در ساهلاي اخـري بـویژه در سـال          .لت باشد براي دو 
جاري درآمد حاصل از تعرفه بـر واردات بـه عنـوان            
یكي از منابع مهم درآمدي مـورد توجـه خـاص قـرار             

بطوریكه در بودجه سال جاري بـه دولـت         .گرفته است   
تكلیف شده است مقدار مشخصي درآمد از طریق تعرفـه          

د مصوب سال   در مقایسه بني مقدار درآم    . ها كسب مناید  
جاري نسبت به سال قبل این امـر حـاكي از افـزایش             
بسیار زیاد آن مي باشد ،لذا در این راسـتا دولـت            
نیز در ابتداي سال جاري نرخ حقـوق ورودي بـسیاري           

 .از كاالها را افزایش داده است
موضوع تنظیم بازار داخلي باعث گردید كه دولت هـم           •

یريات خاصـي را    در حبث صادرات و هم در حبث واردات تغ        
در این راستا درسال گذشته براي تنظیم       .اعمال مناید 
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بازار براي صادرات سیمان ، آهـن و فـوالد مقـررات            
خاصي را وضع منود كه از آن مجله منوط كردن صـادرات            
سیمان به كـسب جمـوز از معاونـت توسـعه بازرگـاني             

 .داخلي وزارت بازرگاني بود
ريات مكـرر در    موضوع تنظیم بازار داخلي موجـب تغـی        •

سود بازرگاني مركبات از مجلـه پرتقـال ،نـارنگي و           
توجیـه ایـن    .سیب در سال گذشته و سال جاري گردیـد        

 .مسئله فصلي بودن برداشت اینگونه حمصوالت مي باشد
موضوع كنرتل قیمت و تنظیم بازار داخلي مـرغ و ختـم             •

مرغ اوال  باعث وضع عوارض بـر صـادرات ایـن كاالهـا             
موجبات تغیريات مكرر در سـودبازرگاني      گردیده ثانیاً 

عـوارض وضـع شـده بـر        . آا را بوجـود آورده اسـت      
 قانون اساسي   ١٣٨صادرات این كاالها به استناد اصل       

 ٢٩/۵/١٣٨٠  هـ مورخ٣۴٧٩۴ ت/٢۵٣٣٨   مشاره  نامه تصویبو 
در بررسـي ایـن اسـتنادات       .هیات وزیران بوده اسـت    

یري در شـرایط    مشخص شد كه تصویبنامه مذكور براي تغ      
ورود و سودبازرگاني كاالهاي وارداتـي مـي باشـد و           
این امر نشاندهنده غري قانون بودن وضع چنني عوارضي         

 .مي باشد
از (موضوع كنرتل قیمت و تنظیم بازار داخلي حبوبـات         •

موجـب شـد كـه دولـت ابتـدا          ) مجله خنود،لپه و عـدس    
صادرات آن را ممنوع اعالم مناید و در مرحله دیگر با           
پي بردن به اینكه بر اساس تـصریح قـانون برنامـه            

این امـر خـالف قـانون مـي         ) ٣۶ماده  (چهارم توسعه   
قانون مذكور،  ) ٣٣(ماده)د(باشد با استناد به بند      

مهچـنني دولـت    .بر صادرات این كاالها عوارض وضع منـود       
براي تاثري گذاري بیـشرت بـر قیمـت داخلـي كاالهـاي             

ا و پیـاز را كـاهش       مذكور سود بازرگاني این كاالهـ     
در بررســي مــستندات قــانوني وضــع عــوارض بــر .داد

حبوبات ،مشخص است كه مشمول منودن حبوبات در قالـب          
 . قانون مذكور ،صحیح مني باشد) ٣٣(ماده)د(بند 

موضوع محایت از تولید داخلي عاملي گردیده است كـه           •
  گوشيموجبات افزایش تعرفه برخي از كاالها  از مجله          

این امر در حايل است كه ایران . فراهم آیداهمهر  تلفن
هیچگونه مزیيت در آن نداشته و با توجه بـه بـازار            
رقابيت شدید این حمصول، امكان شكل گريي تولید آن در          

 .كشور مشكل مي باشد
بررسیها نشان مي دهد كه تقریبًا قسمت اعظم تغیريات          •

در سود بازرگاني كاالها ،بواسطه درخواست وزارختانه       
اي تولیدي یعين صنایع و معـادن و جهـاد كـشاورزي            ه

صورت گرفته است و برخي دیگر نیز بنا به درخواسـت           
ــاني و  ــضوزارت بازرگ ــان و بع ــت درم ًا وزارت هبداش

آموزش پزشكي  و یا وزارختانه هاي دیگر صورت گرفته          
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روشن است كه در حتلیل این امر به ایـن نكتـه            .است  
اعـم از   (ش خـصوصي  توجه مي شود كـه درخواسـتهاي خبـ        

براي تغـیري در    ) سندیكاها،اجنمن ها و شركتها و غريه     
 ،سود بازرگاني نیز از طریق وزارختانه هـاي مـذكور         

آئني نامـه مقـررات صـادرات و        )١(در كمیسیون ماده    
واردات طرح مي گردد وبرخي از آا نیز بـه تـصویب            

تعـداد ردیـف    خبـش بـسیار كـوچكي از        مي رسد ولیكن    
ه خبصوص در سال جاري سودبازرگاني آا       تعرفه هایي ك  

 ي منشا درخواست آا به خبـش خـصوص        ،تغیري یافته است  
درواقع خبـش عمـده اي از تغـیريات در          .مي گردد     بر

 تـصمیم گرفتـه   سود بازرگاني كاالها را دولت راسـًا        
 . است

 برخي كاالهـا نظـري    بررسیها نشان مي دهد كه در مورد       •
 خاصي بـراي واردات آن       شرایط  و دانه هاي روغين    چاي

تعیني گردیده است كه ایـن شـرایط بـر خـالف قـانون              
بر اساس شرایطي كـه      زیرا   . برنامه چهارم مي باشد   

براي واردات چاي تعیني شده ، واردكننده موظف اسـت          
به ازاء یك ونیم كیلو گرم واردات چاي یك كیلوگرم          

 ۴تا واردات خود را با حقوق ورودي        خبرد  چاي داخلي   
مهچنني این امر براي دانه هاي روغـين        .د اجنام دهد  درص

خرید یك كیلوگرم انواع دانه هاي روغين از داخل به          
بنـد  با توجـه بـه      .ازاء چهار كیلوگرم واردات است    

،  اقتـصادي    توسعه  چهارم  برنامه قانون) ٣٣ (  ماه)ز(
 برقـراري     ایـران    اسـالمي    مجهـوري    و فرهنگي   اجتماعي

 . باشدتعرفه اي غريفين ممنوع ميهرگونه مانع غري
بررسیها نشان مي دهد كه بر خالف قانون تغـیريات در            •

حقوق ورودي كاالها عمدتًا بدون اطـالع و پـیش آگهـي            
) ٣٣ (  مـاه  )ز(چرا كه بر اساس بند      .قبلي مي باشد    

 و  ، اجتمـاعي  اقتـصادي    توسـعه   چهـارم   برنامه قانون
اید ایـن تغـیريات بـه       ب   ایران   اسالمي   مجهوري  فرهنگي

صورت زمان بندي معني و در قالب پیش آگهي صورت گريد           
. 

 دیگـر بـویژه     يبررسیها نشان مي دهد كه در كشورها       •
كشورهاي صنعيت و توسعه یافته امكان تغیري در حقـوق          

چـرا كـه مهـه      .گمركي كاالهاي وارداتي حمدود مي باشد     
اي آا عضو سازمان جتارت جهاني بوده و لذا تعرفه ه         

خود را در یك سطح خاصي تثبیت منوده اند و مهـانطور            
كه قبال  گفته شد تنها در مـوارد خـاص مـي تواننـد              

 .اقدام به وضع عوارض بر واردات منایند
بررسیها حاكي از آن است كه بي ثباتي در قـوانني و             •

مقررات و تغیريات مكرر در آا امكان برنامه ریـزي          
ارت گرفتـه و ریـسك      را از فعالني عرصه اقتصاد و جتـ       

فعالیت آا را باال خواهـد بـرد و ایـن امـر نیـز               
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بعالوه .امنیت اقتصادي آا را دچار مشكل خواهد منود       
 ،بي ثبـاتي در قـوانني و مقـررات و تغـیريات مكـرر             

را ) از مجله قاچـاق كـاال     ( انواع فسادهاي اقتصادي    
 .تشدید مي كند

همرتیـن و   با توجه به مطالب مذكور مشخص مي شود كـه م          
اساسي ترین شرط داشنت قوانني و مقـررات مناسـب بـراي            
صادرات و واردات ،طراحي آا بـر مبنـاي اسـرتاتژي و            

لذا بـر ایـن اسـاس       .راهربد دراز مدت توسعه كشور است     
 :موارد زیر پیشنهاد مي گردد

 که به گونه اي باشدجهت گريي اصلي تنظیم تعرفه ها    •
افـزوده در خبـشهاي   محایتهاي موثر ازتولیـد و ارزش    

  چرا كه.بگريدمنطقي اجنام خمتلف صنعيت کشور به صورت   
 یکي از جنبه هاي اصلي سیاسـتهاي تعرفـه اي محایـت     

طور كـه مـي   نمهـا .  از تولیدات داخلـي اسـت     منطقي
تعرفه هاي کشورهاي خمتلف با دیدگاههاي خمتلف  دانیم  

بنـابراین ترکیــب و  . طراحـي و تنظـیم مــي شـوند    
فه باید طوري باشد کـه از صـنعت داراي    ساختار تعر 

 که تعرفـه هـاي   مدانی مي. د نارزش افزوده محایت ک  
به حلاظ . امسي تعیني کننده میزان محایت موثر نیستند   

اینکه تعرفه هاي امسي براي هـر کـاال یـک جنبـه از       
اما خود تعرفه هاي امسي بـراي کاالهـاي   . محایت است   

د را هم حتت تاثري میاني و واسطه اي هزینه هاي تولی  
بنابراین نرخ محایت موثر از کاالهـا  . قرار مي دهد   

ترکیيب است از تعرفه امسي حمصول و تعرفه امسـي مـواد     
. میاني و واسطه اي مورد مصرف در تولیـد آن کـاال     

باید حـساب  " محایت موثر" از مابه التفاوت این دو   
یکي از اشتباهاتي که به صـورت خیلـي سـاده     . شود  
محایـت  " ق مي افتد بعضیها فکر مي کنند میزان   اتفا
از هر حمصول برابر با تفاضل تعرفـه امسـي آن     " موثر

اگر تعرفه یـک  " فرضا. است  حمصول و مواد اولیه اش  
باشد و تعرفه امسي مواد واسطه اي و مورد  % ۴٠حمصويل  

 ۴٠باشد فکر مي کنند کـه تعرفـه مـوثر     % ٢٠مصرفش  
صـورتیکه ایـن حماسـبه    اسـت در  % ٢٠ یعـين   ٢٠منهاي  

  یعـين میزان محایت موثر به سه عامـل . اشتباهي است   
تعرفه امسي حمصول ، تعرفه امسي مواد اولیه و میـزان    

بنابر این پیشنهاد . ارزش افزوده حمصول بستگي دارد  
مي گردد كه وضع تعرفه ها بـر اسـاس ارزش افـزوده      
صنایع اجنام گريد كه این امر باعث منطقي شدن تعرفه   

عالوه بر این تعرفه ها باید هدفمند و .ها خواهد شد  
زماندار نیز باشند،بدین معين كـه محایـت از صـنایع      

 .نباید مادام العمر باشد
اگر چنانچه تعرفه هـا بـر اسـاس سـه اصـل منطقـي         
بودن،هدفمند بودن و زماندار بودن وضع گردند ،ضمن   
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آنكه در راستاي عضویت در سازمان جهـاني جتـارت در     
مهـاهنگي بـا مقـررات و قواعـد آن بـوده و از       جهت  

نوسانات گسرتده تعرفه ها جلوگريي خواهـد شـد باعـث      
اجياد رقابت بـراي صـنایع داخلـي شـده و كـاهش در        

 .قاچاق كاال را نیز بدنبال خواهد داشت
پیشنهاد مي گردد در تدوین تعرفه ها و یا در اجياد    •

 كـه  تغیريات در آا این امر مورد توجه قـرار گـريد    
كاالهایي كه تولید آا در داخل وجود نداشته و یـا    
مراحل تولید آا در مرحله مطالعه و گرفنت جموز هاي   

چـرا كـه تولیـد    .الزم است تعرفه باالیي وضع نگردد   
كننده در بررسیهاي خود بـراي تولیـد كـاالي مـورد       

چنني امري . وجود تعرفه پائني را باید حلاظ مناید  ،نظر
بایـد  ...   ومهـراه    تلفن گوشي مانند براي كاالهایي
 . صورت مي گرفت

هرچند در اجيـاد تغـیريات در حقـوق ورودي كاالهـایي        •
مانند پرتغـال ،نـارنگي و سـیب، د الیلـي از مجلـه        
تنظیم بازار داخلـي و محایـت از مـصرف كننـدگان و       

با این حال پیشنهاد .تولید كنندگان مطرح مي باشد   
 فصلي حقوق ورودي اینگونـه  مي گردد كه اوال  تغیريات  

كاالها برنامه ریزي شده باشد و از قبل از اجرا به   
ثانیًا چنني تغیرياتي به عنـوان  .طور منظم اعالم گردد  

چرا كه در بلنـد  .یك راهكار كوتاه مدت  تلقي گردد  
مدت و در راستاي عـضویت در سـازمان جهـاني جتـارت       
 باید یك نوع ثبـاتي در حقـوق ورودي كاالهـا وجـود      

داشته باشد و در واقع براي تنظیم بازار داخلـي و    
محایت از مصرف كنندگان و تولید كننـدگان بـه جـاي      
تغیريات فصلي در حقوق ورودي باید روشهاي دیگري را   

 .اختاذ منود
پیشنهاد مي گردد به هنگام كـاهش در عرضـه داخلـي       •

كاالهایي مانند حبوبات ، سیمان و غريه به جاي ممنوع   
ود كردن صـادرات و یـا وضـع عـوارض بـر      كردن و حمد  

صادرات چنني كاالهایي، امكان واردات آـا از طریـق     
دولت از مجله توسط شركت بازرگـاني دولـيت و یـا از      

چـرا  .طریق خبش خصوصي ويل با محایت دولت فراهم گـردد   
كه صادرگنندگان اینگونه كاالها با توجه به مـشكالت    

 هـدف امكـان   بازاریابي و وجود رقبا در بازارهـاي   
رقابت را از دست خواهند داد و در واقع دولـت بـا     
وضع چنني مقرراتي امكان نفوذ به بازارهـاي هـدف و     
ماندگاري در آن بازارها را از چـنني كاالهـاي سـلب      

 .   خواهد كرد
پیشنهاد مي گردد كه دولت در راستاي عمل به قانون    •

برنامه چهارم توسعه،تغیريات نرخهـاي تعرفـه را در     
چرا كه ایـن  . الب پیش آگهي به اطالع عموم برساند  ق
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امــر باعــث اجيــاد شــفافیت در مقــررات شــده و از  
 .نوسانات متعدد در تعرفه ها جلوگريي مي كند

مهانطور كه در بررسي مستندات قانوني گفته شد دولت    •
براي وضع عوارض بر صادرات قوانني جاري بویژه قانون     

نادیده گرفته اسـت  برنامه پنجساله چهارم توسعه را     
این امر در در عدم ارائه پیش آگهي بـراي نرخهـاي       (

لذا در ابتدا به موجـب اصـل    ) .تعرفه نیز صادق است   
 قانون اساسي پیشنهاد مي گردد رئیس جملس شـوراي      ١٣٨

وظیفـه تطبیـق     كـه چرا. اسالمي پي گري این امر گردد    
مصوبات دولت با قوانني به عهـده رئـیس جملـس شـوراي         

هیات بررسـي و تطبیـق   در این راستا   . مي باشد  اسالمي
به عنوان یکي از ناظرین  كه مصوبات دولت با قوانني     

مي گردد مي توانـد تطبیـق مـصوبات     قوه مقننه حمسوب    
 قـانون  ۵ طبـق تبـصره  . را اجنام دهـد   دولت با قوانني  

و ) ٨۵(احلاق پنج تبصره به قانون حنـوه اجـراي اصـل        
المي ایران در رابطه با  قانون اساسي مجهوري اس   ) ١٣٨(

 اشاره شده است مسئولیت هاي رئیس جملس شوراي اسالمي     
رئیس جملس شوراي اسالمي به منظور بررسـي و اعـالم      كه  

نظر مقدماتي نسبت به تصویبنامه هاي هیات وزیران و     
کمیسیون هاي مربوط مي توانـد از وجـود کارشناسـان        

 و غـريه  خربه در رشته هاي خمتلف حقـوقي، مـايل، اداري      
به عنوان عضو هیـات بررسـي و     ) بدون ردیف سازماني  (

نظرات و . تطبیق مصوبات دولت با قوانني استفاده کند    
آراي هیات مزبور جنبه مشورتي دارد و اختـاذ تـصمیم       

 . ایي با رئیس جملس است
 مهانطور كه قبال  اشـاره شـد حقـوق ورودي شـامل دو        •

 بر و مي باشد  از آن حقوق پایهيقسمت مي شود كه خبش    
 درصـد  ۴ حقوق پایه براي متـامي كاالهـا      ،اساس قانون 

خبـش دیگـر   .توسط جملس شوراي اسالمي تعیني گردیده است     
حقوق ورودي سود بازرگاني مي باشد كه میـزان آن در      
اختیار دولت بوده و دولت بنا به دالیلي هر از چنـد      

 مي گردد كـه بـا     مالحظه.گاهي آا را تغیري مي دهد    
وجه به قانون مقررات صادرات و واردات فعلي دامنه     ت

دخالت دولت بـراي تغـیري در سـود بازرگـاني بـسیار          
 كه این امر باعث گردیـده میـزان         ١٥ناحمدود مي باشد  

در .دخالت جملس براي تغیري سود بازرگاني به صفر برسد    
آئـني  ) ١(واقع با اختیاري كه دولت بر اسـاس مـاده       

ت صـادرات و واردات بدسـت    نامه اجرایي قانون مقررا   
آورده است میزان تـاثري گـذاري جملـس در تغـیري سـود          

                                                
اگر در كنار این امر موضع تعیني و برقراري مابه التفاوتي كه  - 15

سازمان محایت تولید كنندگان و مصرف كنندگان  در ساهلاي قبل وضع 
مي منود را در نظر بگريمي مشخص مي شود كه دامنه دخالت دولت در 

 .ضع كنوني نیز بوده است تغیري حقوق ورودي زیادتر از و
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 درصـد  ۴بازرگاني را به حداقل ممكن رسانده و تعـیني      
اگر . حقوق پایه براي واردات را بي خاصیت منوده است    

ع تعـیني و برقـراري مابـه    ودر كنار ایـن امـر موضـ       
التفاوتي كه سازمان محایت تولیـد كننـدگان و مـصرف        

نندگان  در ساهلاي قبل وضع مي منود را در نظر بگريمي     ك
مشخص مي شود كه دامنه دخالت دولـت در تغـیري حقـوق        
ــت     ــوده اس ــز ب ــوني نی ــع كن ــادتر از وض ورودي زی

بنابراین به منظور موظف منـودن دولـت بـراي اختـاذ         .
سیاستهاي مناسب صـادرات و واردات و كـاهش  دامنـه        

مـي گـردد قـانون    اختیارات نا مناسـب آن پیـشنهاد       
مقررات صادرات و واردات فعلي اصالح گردیده و مـورد      

بعالوه در اجنـام چـنني اصـالحاتي     . جتدید نظر قرار گريد   
موضوع پیوست به سازمان جهاني جتارت و انطباق قوانني     
ــررات  ــا مق ــي ب  و مقــررات صــادرات و واردات  داخل

سازمان مذكور نیز مورد توجه قرار گريد كه این امـر      
ت در قوانني و مقررات و جلوگريي از تغیريات مكـرر      ثبا

 .آا را نیز بدنبال خواهد داشت
در راستاي سند چشم انداز بیست ساله توسعه كشور و    •

در راستاي اختـاذ اسـرتاتژیها و راهـربد هـاي مناسـب          
توسعه ،پیشنهاد مي گردد به منظور جلوگريي از تكثـر      

ن قـوانني و  قوانني و اجياد ثبات در آـا تـا حـد ممكـ        
مقررات صادرات و واردات در قالب یك جمموعـه منـسجم       

بـر ایـن اسـاس در تـدوین ایـن       .قانوني آورده شود    
جمموعه مشخص اسـت كـه حبـث محایـت منطقـي ،هدفمنـد و           
زماندار از تولیدات داخلي مهچنني موضـوع پیوسـنت بـه        
سازمان جتارت جهاني و بسیاري از اهداف دیگري كه در     

انداز آمده و یا در قالب برنامه هاي  قالب سند چشم    
 . مي آید، باید مد نظر قرار گريد  توسعه پنجساله
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 :منابع و مآخذ
  
،جمموعـه  )و ابراهیم علي رازیين  مهكـار      (پاكدامن ،رضا    -١

ــشهاي    ــات و پژوهـ ــسه مطالعـ ــوانني واردات كاال،موسـ قـ
 .١٣٧۴بازرگاني،

 خربنامه ر جتاري دولت، دفرت منایندگي تام االختیا-٢
 ، سال۴٠ مشاره ،دادها و حتوالت سازمان جهانی جتارتیرو

 .١٣٨١ آبان ماه سال ، ششم
 خربنامه  دفرت منایندگي تام االختیار جتاري دولت،-٣

 ، سال۴٢مشاره   ،دادها و حتوالت سازمان جهانی جتارتیرو
 .١٣٨١ماه سال  دی ، ششم

 خربنامه اري دولت،دفرت منایندگي تام االختیار جت-۴
 ، سال۴٣ مشاره ،دادها و حتوالت سازمان جهانی جتارتیرو

 .١٣٨١ هبمن ماه سال ، هفتم
 خربنامه دفرت منایندگي تام االختیار جتاري دولت، -۵

 ، سال۶۶ مشاره ،دادها و حتوالت سازمان جهانی جتارتیرو
 .١٣٨٣ماه سال  دی ، هشتم

 خربنامــه ي دولــت، دفــرت مناینــدگي تــام االختیــار جتــار-۶
 ، م ، سال۶٩ مشاره ،دادها و حتوالت سازمان جهانی جتارتیرو

 .١٣٨۴ ن ماه سالیفرورد
 خربنامه  دفرت منایندگي تام االختیار جتاري دولت،-٧

 ، سال٩٠ مشاره ،دادها و حتوالت سازمان جهانی جتارتیرو
 .١٣٨۵ماه سال  دي ، دهم
، سیاسـتهاي محـایيت      رازیين ،ابراهیم علي و عباس رحیمي      -٨

با تاكید بـر سیاسـتهاي بازرگـاني، موسـسه مطالعـات و             
 .١٣٧۴پژوهشهاي بازرگاني،

 رازیــين ،ابــراهیم علــي ،راهنمــاي كــاربردي واردات، -٩
 .١٣٧۴موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ،

 رازیين ،ابراهیم علي و امحد یزدان پناه ،تعرفه ها و           -١٠
زمان جهـاني جتـارت، موسـسه       موانع غـري تعرفـه اي در سـا        

 .١٣٧٧مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 
 رازیين ،ابراهیم علي، روشهاي منطقي كردن تعرفه هـا          -١١

در اقتـــصاد ایـــران، موســـسه مطالعـــات و پژوهـــشهاي 
 .١٣٧٨بازرگاني،

 رازیين ،ابراهیم علي ،سیاستهاي محایيت و پیامدهاي آن         -١٢
 .١٣٨١ي بازرگاني ،در ایران، موسسه مطالعات و پژوهشها

، ١٣٨۵و  ١٣٨۴ قوانني مقررات صادرات و واردات سـاهلاي         -١٣
 .موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني



 ٩۴

ترمجـه  ( مركز جتارت بني امللل و دبري خانه مشرتك املنـافع          -١۴
، موسـسه   )مدیریت پژوهشهاي اقتصادي و بني املللـي      :شده در 

 .١٣٧۵مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،
 ون اساسي مجهوري اسالمي ایران قان-١۵
 قــانون برنامــه چهــارم توســعه اقتــصادي،اجتماعي و -١۶

فرهنگي مجهوري اسـالمي ایران،سـازمان مـدیریت و برنامـه           
 . ١٣٨٣ریزي،

 ٢٩/۵/١٣٨٠  هـ مـورخ ٣۴٧٩۴ ت/٢۵٣٣٨   مشاره  نامه تصویب  -١٧
 .هیات وزیران

 بـر    مصوبات خمتلف هیات وزیران و خبشنامه هاي صـادره         -١٨
 .اساس آا

  
 

  
 
 
 


