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 2019سال لیست کاالهای مشمول قانون حمایت از تولید داخلی ابالغ شده 

 (%) تعرفه مازاد کد تعرفه کاال ردیف

 75 65059094 پارچه ای نظامیکچ کاله  1

 20 11081200 عربستان-ترکیه–نشاسته منشاء سوریه  2

 100 30059010 پنبه طبی ترکیه 3

 15 38244000 )بتن( )پیش ساخته( سنگرهای سیمانی 4

 15 84249020 سیستم آبیاری قطره ای پالستیکی  5

 50 64035110 کفش نظامی  6

 60 57024230 سجاده نماز  7

 60 62171039 )نظامی( فانسخه 8

 60 84138120 )واتر پمپ(پمپ آب کولر آبی  9

 –سون آپ دایت  –سون آپ  –پپسی دایت  –پپسی کوال  10
)نوشابه مخصوص سوریه شانی  –مونتن دیو  –میرندا 
 واردن(

22021023 60 

 40 39172100 لوله های پالستیکی 11

 55 69041000 آجر سفالی 12

 60 62031200 لباس نظامی  13

 100 85042200 مبدل برق فشار پایین با پوشش پالستیکی  14

 HCL  28161000 50اسید  15

 100 28011000 کلر مایع 16

 50 28289010 سدیمهایپو کلرات  17

 30 39232100 کیسه های پالستیکی بافته شده 18

 50 63062200 با هر ترکیب وسایز انواع خیمه ها 19

 20 68071000 ایزوگام)آسفالت رولی پلیمری( 20

 21 61032900 کاپشنهای چرمی 21

 48 85447000 کابل نوری 22

 50 84184000 فوت  14الی  8فریزر سایز  23

 20 67129010 قوطی آلمینیومی مشروبات گازی و انرژی زا  24

 59 61019000 جلیقه نظامی 25

 59 65061030 کاله نظامی  26

لوله های فلزی جوش خورده و حلزونی با پوشش پلی  27
 اتیلن

73053900 40 

وغیر اکسیداسیون  قطعه های آلمینیومی اکسیداسیون شده 28
 شده

76042100 10 

 10 74081100 سیمهای مورد استفاده در ترانسها و سیم پیچی ژنراتورها 29

 15 67069100 و ورق المنیومشمش  30

 20 74130000 کابل فشار پایین 31

 19 76051100 کابل پیچیده شده 32

 17 74081900 میلی متر( 13تا  2) کابل برق خانگی 33

 50 64033000 کفش ایمنی 34

 10 28070010 کبریتیکاسید  35

 25 57029210 فرش ماشینی 36

 14 62171010 جوراب مردانه زمستانه و تابستانه 37



 2019سال لیست کاالهای مشمول قانون حمایت از تولید داخلی ابالغ شده 

 20 52081200 پارچه خام  38

 20 63014000 پتو  39

 20 85071000 آمپر( 150تا  135باطری خشک و اسید دار) 40

 60 30023000 واکسن گوسفند 41

 60 30023000 واکسن حیوانی مسمومیت معده  42

 21 25222000 زنده ومردهآهک  43

 5 73021000 32تا  10از  میلگرد 44

 20 68061000 پشم شیشه 45

 21 30041000 میلی 500کپسول آموکسی سیلین  46

 23 30042000  میلی 400و 200ساماکسیم قرص  47

 23 30043900 انادوسامقرص پ 48

 22 73259100 ساچمه فوالدی 49

 15 54076900 پارچه پلی استر 50

 04039010 وکره )انواع( ماست 51
04031000 

65 

 15 741300000 کابلهای برق هوایی 52

 20 72201200 توری فلزی 53

 10 85042100 ترانس برق 54

 10 90283000 کنترل برق مکانیکی 55

 30 340022010 سفید کننده لباس 56

 30 34022022 مایع ظرف شویی 57

 50 - مرغ و محصوالت وابسته 58

 26 - ژنراتور صندوقی 59

 100 04029920 واکسن نیوکاسل 60

 100 30023000 طاعون  PPRواکسن  61

 27 68101100 )احتمال ممنوعیت بزودی( بلوک سبک ثرمستون 62

 27 30043900 میلی گرم 15النسوپرازول قرص  63

 85 19059080 )احتمال ممنوعیت بزودی( چیپس سیب زمینی 64

 20 62031900 کت و شلوار مردانه 65

 20 30043900 قطره دهانی فنستین 66

 25 28151200 جوش شیرین 67

 10 04063000 پنیر اماده شده با حرارت رنده نشده 68

 100 24022000 سیگار 69

 15 85071000 باطری خشک 70

 28 - اسفنج صنعتی 71

 10 85042300 فشار قوی برق ترانس 72

 04029920 خامه 73
04029120 

100 

 200 490199300 کتاب درسی 74

 15 - لوله های اهنی گالوانیزه وغیر گالوانیزه 75

 27 39231090 (ستیکی لیتری )پال 120های مخصوص زباله  بشکه 76



 2019سال لیست کاالهای مشمول قانون حمایت از تولید داخلی ابالغ شده 

 


