فهرست ممنوعیت های وارداتی موضوع بخشنامه شماره 60/82567
مورخ  1397/3/30وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت
.1

شیر و خامه شیر .شیر خشک صنعتی به استثنای شیر خشک اطفال

.2

کره بسته بندی شده بصورت بسته های  500گرمی و کمتر

.3

پنیر و کشک

.4

عسل طبیعی

.5

قهوه کافئین گرفته شده و گرفته نشده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم

و کمتر
.6

چای سبز در بسته بندی های زیر  3کیلوگرم و چای کیسه ای

.7

ماته ( نوعی نوشیدنی کافئین دار ،مانندچای) در بسته بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد

گرم و کمتر
.8

آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاو دار و نشاسته گندم

.9

شیره و عصاره شیرین بیان

.10

روغن تصفیه شده (غیرخام) سویا

.11

روغن زیتون بکر در بسته بندی های سه لیتر و کمتر و همچنین روغن زیتون تصفیه شده (آماده

مصرف)
.12

روغن نخل تصفیه شده و آماده مصرف

.13

روغن دانه آفتاب گردان تصفیه شده و آماده مصرف

.14

روغن پنبه دانه تصفیه شده و آماده مصرف

.15

روغن نارگیل تصفیه شده غیر از روغن های نارگیل مورد مصرف در صنایع آرایشی بهداشتی و پالم

استئارین
.16

روغن کلزا و کانوال تصفیه شده (غیرخام)

.17

روغن ذرت غیر خام

.18

شکرسفید و قند

.19

قند و شربت درخت افرا و گلوکز و شربت گلوکز و فروکتوز

.20

شکالت کاکائویی
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.21

انواع خمیرهای غذایی اعم از پر شده و پر نشده

.22

غالت برشته و پفک کرده مانند گندم برشته ،پف فیل و اسنک ها و ...

.23

انواع نان و بیسکوییت

.24

کنسروها و کمپوت میوه جات به استثناء کمپوت و کنسرو میوه های گرمسیری

.25

رب گوجه فرنگی

.26

بکینگ پودر آماده ،سس ها و کچاپ گوجه فرنگی ،بستنی و شربت های یخ زده

.27

شن و ماسه ،آهک ،سنگ های ساختمانی تراورتن  ،مرمر ،)... ،گچ ،انواع سیمان ،انواع سنگ آهن

هماتیتو مگنتیک ،کنستانتره سنگ آهن ،سنگ مس ،سرب ،کروم و کنستانتره آنها و ...
.28

گالب

.29

دستمال مرطوب آرایشی

.30

انواع صابون ها قالبی و مایع و پودری به جز انواع صنعتی و چیپس

.31

انواع پاک کننده های غیر صابونی به صورت مایع و پودر و گرانول مناسب شستشوی دستی در بسته

بندی های  5کیلوگرم و کمتر
.32

پودر،مایع ،گرانول ،قرص ،ژل ،کنستانتره مواد شوینده در بسته بندی بیشتر از  5کیلوگرم مناسب

برای شستشوی دستی و ماشینی
.33

انواع شمع

.34

انواع ظروف مالمین

.35

درب و پنجره و چارچوب آنها ،پشت دری و پشت پنجره ای شامل کرکره و ...

.36

لوازم برای دفتر کار و مدارس

.37

مجسمه ها و سایر اشیای تزئینی

.38

دستکش خانگی

.39

سموم آماده خانگی

.40

پوست خام دباغی شده و یا دباغی نشده و رنگ شده و چرم کامل گوسفند و بز و خزندگان

.41

چرم ( جیر) و چرم و پوست ورنی شده و یا روکش شده ،دم قیچی و سایر آخال از چرم و ...

.42

انواع مصنوعات چرمی
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.43

انواع نئوپان

.44

انواع پارکت و MDF

.45

دفترچه مشق ،کارت پستال ،دفاتر ثبت ،یادداشت ،سفارش ، ... ،کاغذ توالت ،پوشه ،تقویم

.46

انواع پارچه ترمه ،شعردستباف ،زری دستباف

.47

انواع فرش و گلیم ،سجاده ،زیلو و کف پوش ها ،چمن مصنوعی

.48

انواع پوشاک زنانه و مردانه

.49

انواع پتو و زیر انداز ،منسوجات دوخته شده ،رومیزی و ...

.50

انواع کفش ورزشی و غیر ورزشی

.51

انواع کاله و کاله گیس

.52

انواع چتر ،عصا ،سایه بان و اجزاء و قطعات

.53

گل های مصنوعی

.54

انواع سرامیک و کاشی و موزائیک و سنگ لوح و الیاف پنبه نسوز

.55

انواع مصنوعات سنگی تزئینی و صنایع دستی

.56

ظروف شیشه ای از نوع مورد مصرف برای آشپزخانه ،محل کار و تزئینات

.57

منجوق شیشه ای ،مروارید بدلی و سنگ های بدلی و ملیله

.58

ورق های نازک از الیاف شیشه

.59

انواع سنگ های گرانبها الماس ،مروارید ،فیروزه طبیعی ،یاقوت ،عقیق و  ...کار شده و کار نشده

پودر الماس ،فلزات معمولی دارای روکش نقره و طال و پالتین
.60

انواع صنایع دستی از فلزات گرانبها ،زیورآالت و مصنوعات ،سکه های غیر رایج به استثنای سکه

های طال
.61

چدن خام ممزوج

.62

شمش فلزات حاصل از ذوب مجدد ضایعات

.63

انواع ریل مصرف در صنعت آسانسور

.64

بشکه ،منبع از چدن ،آهن یا فوالد یا آلومینیم (بجز مخزن گازهای فشرده و مایع شده)

.65

انواع قوطی نوشابه و آب میوه و کنسرو
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.66

اجاق گاز فر دارمبله ،رومیزی توکار ،فرگازی توکار

.67

سایر وسایل گازسوز و وسایل با سوخت جامد اجزاء و قطعات

.68

انواع رادیاتور چدنی آهنی و فوالدی و آلومینیمی

.69

سیم ظرف شویی و ...

.70

اشیا سر میز آشپزخانه از فوالد ،چدن ،آهن لعاب داده شده و یا لعاب داده نشده

.71

وان حمام از چدن و سایر فلزات ،سینک ظرفشویی و روشویی از فوالد زنگ نزن

.72

انواع میخ

.73

ظروف آشپزخانه مسی قلمزنی ،میناکاری ،فیروزه کوبی و لوازم بهداشتی و پاکیزگی و اجزا و قطعات

آنها از جنس مس
.74

انواع ابزار آالت از جمله بیل ،کلنگ ،تیشه ،اره ،انبردست ،آچاربکس ،لوله بر ،سوهان ،قیچی فلزبر،

مته ،رنده ،پیچ گوشتی ،گیره ،قید و ......
.75

کارد و چنگال صنایع دستی

.76

طرح اولیه قاشق و چنگال ( قاشق و چنگال بدون طرح و کار نشده)

.77

انواع گاوصندوق ،قفسه ،صندوق ،رخت آویز و  ...از فلزات معمولی

.78

قاب عکس ،تابلو های راهنما ،تابلو های نام و نشانی و ...

.79

دیگ های مولد بخار آب

.80

پره های چدنی جهت دیگ های حرارت مرکزی

.81

انواع تلمبه ها

.82

انواع بادزن های رومیزی ،پنکه و ...

.83

هود آشپزخانه

.84

انواع کولر گازی

.85

انواع یخچال فریزر

.86

انواع کمپرسورهای معدنی

.87

انواع مبلمان خانگی و اداری

.88

برج خنک کننده سیستم های تهویه مطبوع
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.89

جاروبرقی صنعتی و خانگی

.90

دستگاه های آب گرم کن و آب سرد کن توام

.91

انواع در اتوماتیک آسانسور ،کابین و حریم کابین آسانسور و در لوالیی آسانسور

.92

گاو آهن (خیش) دارای خاک برگردان ،کلوخ شکن دیسکی ،خاک ورز حفاظتی ماشین آالت علف

زنی ،بریدن و خشک کردن علف ،دستگاه منگنه کاه و علوفه
.93

انواع ماشین لباسشویی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

.94

اتو پرس خانگی

.95

چرخ خیاطی

.96

کیس کامپیوتر

.97

کولر آبی

.98

شیر آالت بهداشتی ،شیر مخلوط حمام و دستشویی ،روشویی و ...

.99

انواع شیرهای سر چاهی نفت

.100

شیر فلکه کشویی فوالدی یا چدنی

.101

شیر توپی فوالدی یا چدنی

.102

لوازم خانگی برق مانند آسیاب ،مخلوط کن های مواد خوراکی ،آبمیوه گیر و ...

.103

ماشین ریش تراشی و مو زدایی

.104

ماشین پشم چینی

.105

آب سردکن خانگی

.106

سشوار

.107

انواع فر و مایکروویو ،کباب پز ،خوراک پز ،قهوه ساز ،توستر

.108

آیفون تصویری

.109

مجموعه سینمای خانگی

.110

دستگاه پیغامگیر تلفنی

.111

انواع نوار کاست صوتی و تصویری

.112

انواع رادیو پخش جیبی
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.113

انواع گیرنده تلویزیونی دیجیتال (ستاپ باکس)

.114

انواع گیرنده تلویزیونی-ویدئویی

.115

تلویزیون سیاه و سفید

.116

انواع المپ روشنایی (رشته ای ،فلورسنت ،کم مصرف و )...

.117

انواع باتری ها

.118

تراکتور تک محور ،تراکتور کشاورزی

.119

اتوبوس و مینی بوس (دیزلی یا نیمه دیزلی) بجز انواع بنزینی و برقی

.120

انواع اتوموبیل های سواری اعم از بنزینی ،برقی ،هیبریدی ،آمبوالنس

.121

ظامپرها برای استفاده در خارج از شاهراه ها

.122

انواع کامیون ها حمل بتن ،کامیون های دارای دکل حفاری

.123

انواع شاسی های موتور دار

.124

انواع موتور سیکلت

.125

کنتور های گاز ،آب و برق

.126

انواع ساعت مچی ،جیبی ،و قاب آنها

.127

انواع ساعت دیواری و رومیزی و قاب و قفسه آنها

.128

انواع مبلمان چوبی ،صنایع دستی ،خراطی و ...

.129

فانوس بادی و چراغ های توری

.130

اشیا ساخته شده از استخوان صدف  ...عاج (صنایع دستی)

.131

فالسک و سایر ظروف عایق حرارت

.132

وسایل نقلیه موتوری تاریخی

