وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان توسعه تجارت ایران
معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات

فهرست گروههاي مختلف کااليي و خدماتي
صادرکنندگان نمونه سال 9316

دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 9316

فهرست گروههاي مختلف پیشنهادي کااليي و خدماتي
و حداقل ارزش صادرات در هر گروه
فهرست گروههاي مختلف کااليي و خدماتي

رديف

بخش کشاورزي
1

میوه ،صیفی ،ترهبار

2

گل ،نهال و گیاهان زینتی

3

گیاهان دارویی و صنعتی (نظیر :چای  ،شیرین بیان  ،سقز و )...

4

زعفران

5

خشکبار (پسته)

6

خشکبار (غیر پسته) (نظیر :خرما  ،کشمش  ،انجیرخشک ،بادام ،فندق  ،انواع برگه میوه جات و)...

7

محصوالت دامی خوراکی (نظیر :تخم مرغ ،عسل و )...

8

محصوالت دامی غیرخوراکی (نظیر :روده و )...

9

محصوالت شیالتی و آبزیان

11

سایر محصوالت کشاورزی

11

صنایع تبدیلی کشاورزی ( کنسرو و کمپوت)

12

آرد و ماکارونی

13

شیرینی و شکالت

14

فرآوردههای لبنی

15

سایر محصوالت صنایع غذایی (نظیر :غذاهای آماده مصرف ،نوشابه و ) ...

بخش صنايع غذايي

بخش مصالح ساختماني
16

سنگ ساختمانی بریده شده

17

کاشی و سرامیک

18

چینی بهداشتی

19

سیمان و کلینکر

21

سایر مصالح ساختمانی (شامل مصنوعات فرآوری شده)

بخش دارو و تجهیزات پزشکي
21

داروهای شیمیایی

22

داروهای گیاهی

23

تجهیزات پزشکی (دستگاهی و غیر دستگاهی)

بخش صنايع شیمیايي
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24

مصنوعات پلیمری

25

محصوالت شوینده

26

محصوالت آرایشی و بهداشتی (وازلین با گرید صنعتی در این گروه قرار ندارد)

27

محصوالت سلولزی

28

رنگ و رزین و چسب

فهرست گروههاي مختلف پیشنهادي کااليي و خدماتي
و حداقل ارزش صادرات در هر گروه
فهرست گروههاي مختلف کااليي و خدمات

رديف

محصوالت پتروشیمي و فرآورده هاي نفتي
29

محصوالت تبدیلی پتروشیمی (نظیر کود شیمیایی و ) ...

31

فراوردههای نفتی (غیراز نفت کوره)

31

مواد میانی هیدروکربنی و شیمیایی (نظیر :متانول  ،بنزن ،پارافین ،آمونیاک و )...

32

مواد پلیمری

33

صنایع دستی (نظیر :سفال ،حکاکی ،معرق ،منبت ،گلیم ،جاجیم و سایر زیراندازهای دستباف و )...

34

فرش دستباف

35

فرش ماشینی

36

موکت

37

محصوالت نساجی

38

پوشاك

39

کراست و چرم و مصنوعات چرمی

41

کفش

41

شمش و آلیاژ آلومینیوم

42

روی و سرب (غیر از سنگ و کنسانتره)

43

کاتد مس

44

شمش فوالد

45

محصوالت فوالدی

46

لوله و پروفیل

47

خودرو سواری

48

خودروی تجاری (ماشینآالت و ادوات کشاورزی و ادوات راهسازی)

49

کشتی ،قایق و سایر شناورها ،هواپیما و تجهیزات هوانوردی

51

دوچرخه و موتورسیکلت و قطعات آن

51

قطعات یدکی و مجموعههای خودرو

52

الستیک و تایر

بخش صنايع دستي و فرش دستباف

بخش نساجي و پوشاک  ،چرم و صنايع وابسته

بخش فلزات و صنايع وابسته

بخش خودرو و قطعات يدکي
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فهرست گروههاي مختلف پیشنهادي کااليي و خدماتي
و حداقل ارزش صادرات در هر گروه
فهرست گروههاي مختلف کااليي و خدمات

رديف

بخش لوازم خانگي و اداري
53

لوازم خانگی انرژی بر

54

لوازم خانگی غیرانرژی بر

55

مبلمان و دکوراسیون اداری و منزل ،لوازم و تجهیزات ورزشی و پارکی
بخش برق و الکترونیک

56

لوستر ،چراغ و لوازم روشنایی

57

انواع سیم ،کابل و سایر تجهیزات برق و الکترونیک

58

انواع سوییچ و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

59

تابلو و تجهیزات برق صنعتی
بخش تجهیزات و ماشین آالت صنعتي

61

تجهیزات و ماشینآالت صنعتی

61

بازرگانی عمومی

بخش بازرگاني عمومي
بخش فناوري باال و دانش بنیان
62

فناوری باال و دانش بنیان به استثنای محصوالت صنایع برق و الکترونیک و اقالم مشابه (محصوالت
 %111دانش بنیان)

بخش خدمات
63

گردشگری

64

حمل و نقل بین المللی و ترانزیت

65

فناوری اطالعات ( )ITو نرم افزار

66

پیمانکاران

67

فعالیتهای مشاوره و طراحی مهندسی

68

محصوالت فرهنگی و هنری و نوآورانه و خالق

69

صدور خدمات نیروی انسانی
بخش ساير

71

سایر(چنانچه کاالی صادراتی یک بنگاه صادراتی در هیچ یک از گروههای کاالیی/خدماتی قید نشده باشد
متقاضی میتواند در گروه «سایر» ثبت نام نماید).

توجه :از صادرکنندگاني که کاالهاي مشمول عوارض صادراتي را در سال 9315صادر نموده اند ،صادرکننده نمونه در سال  9316انتخاب نمي گردد.
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