
  ا ایران.اهم اقالم فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا به ج

  اهم اقالم HSتعداد کدهاي   کاال نوع

محصوالت کشاورزي، 

محصوالت صنایع 

غذایی،فراورده هاي گوشتی 

  و ماهی ها

  )تثبیت تعرفه 2( 126

  ماهی قزل آال، میگو،برخی گلهاي تزئینی، 

 میوه هاي تازه، پسته،خرما، بیسکوییت و

  شیرینی و انواع آبمیوه

محصوالت معدنی و سوختها 

  و روغن هاي معدنی
49  

نمک،گچ، انواع پارافین ها و روغنهاي حاصل از 

  مواد معدنی

محصوالت شیمیایی و 

  دارویی
  )تثبیت تعرفه 10( 90

داروهاي داراي آنتی بیوتیک، رنگها بر اساس پلی 

ها، استرها، صابونها و مواد شوینده، انواع رزین 

مصنوعات ساخته شده از پلیمرهاي اتیلن و 

  پروپیلن، صفحه ها و ورقهاي پلیمري

  الستیک رویی چرخ براي انواع اتوموبیل  2  مواد از کائوچو

  4  منسوجات و پوشاك
پارچه از الیاف پلی استر و سنتتیک، الیاف پلی 

  استر، لباس از مواد نسجی

فرش و سایر کفپوشها از مواد 

  نسجی

 45شامل (تمام اقالم فرش 

درصد کاهش  100کد مشمول 

  )تعرفه

  انواع فرش و کفپوش دستباف و ماشینی

محصوالت از سنگ و گچ و 

  سرامیک
  کاشی و لوح سرامیکی،اشیا آشپزخانه سرامیکی  32

  ظروف شیشه اي و کریستال  22  شیشه و مصنوعات شیشه اي

  )تثبیت تعرفه 6( 8  سنگها و فلزات گرانبها
سنگ، نقره و طال و فلزات گرانبها به شکل خام 

  و یا کارشده، زیورآالت

مصنوعات از چدن و آهن و 

  فوالد
48  

لوله و پروفیل هاي چدنی و از آهن و فوالد، 

اسکلتهاي فلزي، مخزن و منبع از چدن و آهن و 

  فوالد، اجاق گاز

  انواع مفتولهاي مسی  3  مس و مصنوعات مسی

ماشین آالت و وسایل 

  مکانیکی
  دیگهاي مولد بخار، انواع شیر آالت  )تثبیت تعرفه 17( 43

ماشین آالت و دستگاههاي 

  برقی
13  

ابگرمکن هاي برقی، سیم و کابل مسی و رسانه 

  هاي الکتریکی

  )تثبیت تعرفه 9( 17  اجزا و قطعات وسایل نقلیه
اجزا و قطعات بدنه وسایل نقلیه موتوري، 

  تریلر و نیم تریلرهارادیاتورها و قطعات مربوط، 

  

 



  )ارقام به میلیون دالر( 2018اقالم عمده وارداتی اوراسیا از ایران در فهرست اعطایی در سال 

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
 شرح کاال

نرخ اعمال شده 

MFN 2017 
 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

واردات اوراسیا از 

 ایران 

واردات اوراسیا 

 از جهان 

 98 69 %0.0 %0 %0.0 ـ کیوي 810500000 1

2 802510000 
ـ ـ درون غالف 

 سخت
5.0% 100% 0.0% 53 61 

 44 26 %0.0 %100 %5.0 :ـ خرما 804100000 3

 ـ سیب 808108002 4
0,031 euro 

per 1 kg 
40% 

0,019 euro 

for 1 kg 
24 190 

5 707000509 
خیار و خیار ترشی، 

 .تازه یا سردکرده

10%, but not 

less than 
0,053 euro 

per 1 kg 

50% 

5,0%, but not 

less 0,027 

euro per 1 

kg 

22 40 

6 707000501 
خیار و خیار ترشی، 

 .تازه یا سردکرده

10%, but not 

less than 
0,053 euro 

per 1 kg 

50% 

5,0%, but not 

less 0,027 

euro per 1 

kg 

20 36 

 51 19 %0.0 %100 %5.0 :کرده ـ خشک 806209000 7

 ـ سیب 808108001 8
0,036 euro 

per 1 kg 
40% 

0,022 euro 

for 1 kg 
18 177 

9 702000001 
فرنگی، تازه یا  گوجه

 سرد کرده 

10%, but not 

less than 
0,053 euro 

per 1 kg 

40% 

6,0%, but not 

less 0,032 

euro for 1 kg 

18 200 

 56 16 %3.5 %65 %10.0 ـ ـ سایر 709999000 10

 954 285 جمع کل واردات 

 

 


