
 

 

 

 شد: ممنوع اقالمی چه واردات

 از برخی با. هستند کاال قلم ۹۰۱۱ به نزدیک که شده ممنوع ای تعرفه ردیف ۹۳۳۱ واردات کلی، طور به

 : کنیم اشاره دسته چند این به توانیم می و داریم سروکار بیشتر کاالها این

 :ها خوراکی -۹

 زیتون، زمینی، سیب ویفر، و بیسکوئیت ای، کیسه چای سبز، چای طبیعی، عسل صنعتی، شیرخشک 

 و نوشابه قوطی کنسرو، و کمپوت قوطی معدنی، آب و آب غیرالکلی، آبجوی فرنگی، گوجه سس

 ...و سرکه آبمیوه،

 :بهداشتی و خانگی لوازم -2

 کن، گرم آب و سردکن آب ویترین، کابینت، صندوقچه، فریزر، یخچال هود، آشپزخانه، یا میز سر اشیاء

 سفره، دستمال کاغذتوالت، مالمین، شمع، شویی، رخت مایع صابون، آرایشی، بهداشتی  دستمال

 فوالد از روشویی و شویی ظرف گردگیر، فر، گاز، اجاق دستمال،  قاب شور، کف سفری، و پتوبرقی

 دوقلو، و اتوماتیک تمام شویی لباس ماشین آسانسور، کابین و در پاکیزگی، یا بهداشتی لوازم نزن، زنگ

 پزها، خوراک و فرها انواع ماکروویو، تراش، ریش آسیاب، و گیری میوه آب جاروبرقی، اتو، خیاطی، چرخ

 تلویزیون گیرنده انواع خانگی، سینمای غیرتصویری، و تصویری دربازکن توستر، ساز، چای و ساز قوه

 ...و المپ اینترنتی، تلویزیون گیرنده دیجیتال،

 : درسی و اداری لوازم -۳

 پاکت، چوبی، دستی صنایع زینتی، مجسمه مدارس، و کار دفتر برای لوازم کرکره، پرده پنجره، و در

 بایگانی، قفسه گاوصندوق، انواع پرونده، و کتاب جلد مشق، دفترچه حسابداری، دفاتر پستال، کارت

 ...و فالسک مدادرنگی، و مداد عکس، قاب اخبار، زنگ

 :پوشاک -۰

 های لباس زنان، برای دامن و کت و مردان برای شلوار و جلیقه و کت مانند دوتکه های لباس 

 گردن، دستمال شال، زنانه، بلند ساق جوراب واریس، جوراب باف، قالب و باف کش پارچه با شده دوخته

 سایر و دستکش، نیم و دستکش کرست، بند، سینه گن، آن، مانند و روبند و مقنعه روسری، و چادر

 .زنانه و مردانه های لباس

 :مواد -5



 کروم سیمان، آهک، گج، رس، خاک سنگ، قلوه مرمریت، تراورتن، مرمر، رخام، آکوسین، های سنگ  

 ...و چدن و سنگ انواع و

 چکش، آچاربکس، فلزبُر، منگنه، بر، لوله قیچی، انبردست، سوهان، تیغه، اره،: ها نقلیه و ابزارها-6

 با نقلیه وسایل آمبوالنس، کارتینگ، خودرو تراکتور، زن، علف دستگاه اسکنه، و رنده گوشتی، پیچ

 .نشانی آتش ماشین و بتن حمل کامیون برقی، موتور

 بازی دسته شات، هلی کاله، اسکی، کفش نجات، جلیقه و کمربند و جراحی ماسک: دیگر برخی و -7

 ...و


