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  بسمه تعالی

  فهرست کاالهاي وارداتی مشمول استاندارد اجباري 

قانون  6ذیل ماده 2مجلس  شوراي اسالمی ، مفاد تبصره  5/3/1389قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب  3و 2در اجراي مفاد ماده   

یه کاالهاي صنعتی ، خودروها ، قطعات کلکیفیت و همچنین مصوبات شورایعالی استاندارد ،  1371اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب سال 

  .به کشور باید به تایید سازمان ملی استاندارد ایران برسدخودرویی وکاالهاي مصوب شورایعالی استاندارد وارداتی

  ، باشدعالم شده از طرف سازمان ، ممنوع میمورد قبول سازمان یا ضوابط فنی ا هايتر از استاندارد توزیع و فروش اینگونه کاالها باکیفیت پایین  تمرکز، لذا واردات.  

عالوه بر آنکه خود واردکنندگان کاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمایند   

قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران تحت پیگیرد قانونی  14،  12،  11،  9بعنوان مصرف کننده در جامعه از آن زیان خواهند دید بلکه بر اساس مواد 

  .قرار خواهند گرفت 

صادرات و واردات از ورود  گمرك ایران در ارتباط با فرآورده هائی که اجراي استاندارد آنها اجباري اعالم گردیده بر طبق قانون و آئین نامه اجرائی قانون مقررات  

  .کاالهاي فاقد گواهینامه انطباق از سازمان ملی استاندارد ایران جلوگیري بعمل می آورد 

  :یادآوري 

اجراي مقررات استاندارد  کلیه کاالهاي تحت شمول شماره تعرفه هاي گمرکی ذکر شده از جداول کتاب مقررات صادرات و واردات که در این فهرست آورده شده است، مشمول- 1

.ردات می باشنداجباري براي وا

  .باشندمشخص شده است ، فقط کاالهاي ذکر شده ،مشمول  اجراي مقررات استاندارد اجباري براي واردات می  *در ردیف شماره تعرفه هایی که با عالمت  : 1تبصره

مشمول مقررات استاندارد مورد مصرف در محصوالت تهویه مطبوع و یخچالها، ) گازهاي مبرد( فقط گازهاي خنک کننده  2903) چهار رقمی( از شماره تعرفه کاالیی   : 2تبصره 

  .باشنداجباري براي واردات می
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  .باشندبراي واردات می مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباريها انواع کنسروهاي مواد غذایی و کمپوت :  3تبصره 

  .باشندمشمول  اجراي مقررات استاندارد اجباري براي واردات نمیهستند،   مستعملکه جرثقیل هاي موبایل متحرك و تراکتور و ماشین هاي کشاورزي  :  4تبصره 

  

  .باشندواردات نمی مشمول  اجراي مقررات استاندارد اجباري برايقطعات یدکی ماشین هاي راه سازي و معدنی :  5تبصره 


 COI )Certificate of، الزاماً بایســــتی در مبداء بازرسی و توســط شرکت هاي بازرسی براي آنها گواهینامه می باشند "غیر قابل آزمون  "کاالهایی که در داخل کشور-2

Inspection ( صادر و ارائه گردد .  

می باشند ، به منظور جلوگیري از رسوب کاال در گمرکات کشور و افزایش رتبه کشور در تجارت فرامرزي بهتر است در مبداء "مدت زمان آزمون آنها طوالنی  "براي کاالهایی که- 3

  . صادر و ارائه گردد ) COI )Certificate of Inspectionبازرسی و توســط شرکت هاي بازرسی براي آنها گواهینامه 

، عالوه بر رعایت استاندارد مورد قبول مرتبط، ملزم به رعایت معیار و  "نصب بر چسب انرژي"اقالم نامبرده در فهرست کاالهاي مشمول مقررات اجراي استاندارد اجباري -4

.مشخصات فنی مصرف انرژي بوده و بایستی داراي برچسب انرژي باشند

  : تبصره  

برچسب انرژي باید بر (جزء  نشانه گذاري کاال محسوب می شود و باید قبل از ورود کاال به گمرکات کشور در کشور مبدا بر روي کاال نصب شود  برچسب انرژي  - الف                

  ).اساس استاندارد ملی مربوطه و بدون حک لوگوي سازمان ملی استاندارد ایران در آن باشد

               .ممنوع می باشد   Bو   Aپایین تر از واردات لوازم و تجهیزات برقی مشخص شده در فهرست مذکور  با رتبه انرژي  - ب                

ارائه ندارد کارخانه اي و یا مشخصات فنی ، استا براي برخی کاالهاي مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباري ضوابط فنی یاملی ، بین المللی و  استانداردصورت عدم وجود در - 5

همچنین براي آندسته از کاالهایی که عالوه بر  استاندارد ملی و یا بین المللی ،ضوابط فنی خاصی الزام شده باشد، رعایت . شده توسط صاحب کاال مبناي ارزیابی کاال قرار می گیرد

.باشد کلیه موارد الزامی می

.باشنددر دسترس می) قسمت ارزیابی کیفیت کاالهاي صادراتی و وارداتی(  org.isiri.www بر روي سامانه این سازمان به آدرس  4، 3، 2ي فهرست هاي مرتبط با بندها- 
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 ردیف

  کاالیی
  شرح کاالیی

شماره 

تعرفه
  نوع کاال

  ردیف

کنندهشیرینموادیاقندافزودنبدوننشده،غلیظشیر،خامهوشیر1

  .دیگر

  :شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده دیگر 04011000

  .ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد

1  

  2.درصد وزنی بیشتر نباشد 6ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از 04012000

  3.بیشتر نباشد% 10اما از درصد وزنی باشد 6مواد چرب آن بیش از ـ میزان 04014000

  ٤  .بیشتر باشد%10میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از ــ 04015000

  5  شیرخشک صنعتی  ـ ـ ـ 04021030  شیرخشک صنعتی  2

  6  شیرخشک صنعتی ـ ـ ـ 04022130

شده،  ماست، بستهخامهو،  شیر (Buttermilk)دوغ3

شده ترشیاشدهتخمیرهايخامهوشیرهاسایرو  (Kephir)کفیر

موادسایریاقندآنبهیاشدهغلیظ) Acidifiedشده اسیدي(

کاکائویاآن میوهبهیاشدهخوشبویاشدهافزودهکنندهشیرین

.باشدشدهافزوده

  7هاي مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار ـ ـ ـ فرآورده04031010

  8ـ ـ ـ سایر04031090

  9   ـ ـ ـ سایر04039090

برايلبنی يخمیرهاشیر،ازمشتقهايروغنوچربیهاسایروکره4

(Dairy spreads)نانرويمالیدن

  10گرمی و کمتر 500هاي  بندي شده به صورت بسته ـ ـ ـ کره بسته04051010

  11گرم 500هاي بیش از  بستهبندي شده به صورت  ـ ـ ـ کره بسته04051020

  12  ـ سایر04059000

، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر )Unripened(یا) Uncuredنگرفته یا نبسته (ـ پنیر تازه 04061000کشکوپنیر5

)Whey cheese(و کشک ،

13  

  14ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع04062000

  15غیراز رنده شده یا پودرشده) Fondu(شده  ـ پنیر ذوب04063000

تولید شده از   و سایر پنیرهاي حاوي رگه) Blue-Veined(آبی رنگ هاي کپک ـ پنیر داراي رگه04064000

)Penicillium roqueforti( سیلی پنی طریق رکفورت

16  

  17ـ سایر پنیرها04069000

کیلوگرم بیشتر  3هاي اولیه که محتوي آن از  عرضه شده در بسته) تخمیر نشده(ـ چاي سبز 09021000(Aromatic)خوشبوشده حتیچاي،6

.نباشد

18  

  19عرضه شده به نحوي دیگر) تخمیر نشده(ـ چاي سبز 09022000
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  Tea Bag(20(اي  ـ ـ ـ چاي کیسه09023010

  21ـ ـ ـ سایر09023090

  22فروشی بندي غیرخرده ـ ـ ـ کوبیده در بسته09024010

  23  ـ ـ ـ سایر09024090

  24گندم دامیـ ـ ـ 10011910  گندممخلوطوگندم7

  25ـ ـ ـ سایر10011990

  26  ـ ـ دانه10019100

  27  ـ ـ سایر10019900

  28  ـ سایر10029000چاودار8

  ٢٩  سایرــ 10039000جو9

  30  ـ سایر10049000  سردوجو10

  31ذرت دامیـ ـ ـ 10059010ذرت11

  32ـ ـ ـ سایر10059090

  33  ـ شلتوك10061000  برنج12

  34  )یا برنج قهوه اي  cargoبرنج کارگو ( ـ برنج پوست کنده 10062000

  35  ـ برنج نیمه سفید یا برنج کامل سفید شده ، حتی صیقلی یا براق شده10063000

  36  ـ خرده برنج10064000

  37  سایرـ 10079000  )ايخوشهذرت(ايدانهسورگوم13

  38گندم سیاهـ 10081000   (Alpiste)الپیست وارزنسیاه،گندم14

  39  ـ ـ سایر10082900

  40سایر غالتـ 10089000

  Meslin.(41(گندم و چاودار گندم یا آرد مخلوط آرد ـ11010000  (Meslin).چاودار وگندممخلوطآردیاگندمآرد15

  42  ـ آرد ذرت11022000  (Meslin).چاودار وگندممخلوطآردیاگندماز آردغیرغالتآرد16
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  43ـ ـ ـ آرد برنج11029010

  44ـ ـ ـ سایر11029090

  45ـ ـ از گندم11031100  (Pellet).حبه به صورتغالتفشردههمبهوغالتزبرهغالت،بلغور17

  46ـ ـ از ذرت11031300

  47ـ ـ سایر11031900

  48فشرده به صورت حبهـ به هم 11032000

فلسشده،پهن مقشر،مثالً(دیگر نحويبهشدهکارغالتدانه18

برنج باستثنايشده،خردیا،قاچ (Pearled)،  مدور  (Flaked)شده

شده آسیابیاشدهفلسشده،پهنکامل،غالت،جوانه 1006شماره  

.(Ground)  

  49ـ ـ از جو دو سر11041200

  50سایر غالتـ ـ از 11041900

  51ـ ـ از جو دو سر11042200

  52ـ ـ از ذرت11042300

  53ـ ـ از سایر غالت11042900

  54شده شده یا آسیاب کامل، پهن شده، فلس ـ جوانه غالت،11043000

شیمیاییاز لحاظولیشده،تصفیهحتین،آاجزاءوسویاروغن19

  تغییر نیافته

  55  *سویا روغنـ  15079000

حتیآید،میدستبهزیتونازمنحصراًکهآنهااجزاءوهاروغنسایر20

هاروغناینمخلوطونیافتهتغییرلحاظ شیمیاییازولیشدهتصفیه

  . 1509مشمول شمارههايروغناجزاءیاهاروغنباآنهایا اجزاء

  56  ـ  سایر15089000

شیمیاییلحاظ ازولیشده،تصفیهحتین،آاجزاءوزیتونروغن  21

  تغییر  یافته

  virgin(  57(بکر ـ 15091000

  58  ـ  سایر15099000

حتیآید،میدستبهزیتونازمنحصراًکهآنهااجزاءوهاروغنسایر22

هاروغناینمخلوطونیافتهتغییرلحاظ شیمیاییازولیشدهتصفیه

  . 1509شمارهمشمول هايروغناجزاءیاهاروغنباآنهایا اجزاء

تصفیه شده ولی از لحاظ آید، حتی ها و اجزاء آنها که منحصراً از زیتون به دست می سایر روغن15100000

هاي مشمول  ها یا اجزاء روغن ها یا اجزاء آنها با روغن این روغنشیمیایی تغییر نیافته و مخلوط

1509شماره

59  

تغییرشیمیایی لحاظازولیشدهتصفیهحتیآن،اجزاءونخلروغن23

.نیافته

  60  روغن خامـ  15111000

  R.B.D 61ـ ـ ـ 15119010

  RBD62استئارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ ـ ـ ـ 15119040

  63ـ ـ ـ سایر15119090
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کارتام (کاذب زعفرانیاگلرنگروغنآفتابگردان،دانهروغن24

Carthame  (ازولیشدهتصفیهحتی آنها،اجزاءودانهپنبهروغنیا

نیافتهتغییرشیمیاییلحاظ

  64ـ ـ سایر15121900

  65ـ ـ سایر15122900

روغنیا (Palm kernel)کرنلپالمروغن،)کپراروغن(نارگیل روغن25

شیمیایی تغییرلحاظازولیشدهحتی تصفیهاجزاءآنها،وباباسو

نیافته

  66فروشی خردههاي  بندي ـ ـ ـ در بسته15131910

  67  ـ ـ ـ سایر15131990

68ناستئاری----15132911

69استئارینکرنلپالم----  15132912

70سایر----  15132919

71سایر---  15132990

  RBD  72استئارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ  ---- 15132991

  73  سایر ---- 15132999

تصفیهحتیآنهااجزاءوخردلروغنلفت،کانوال ، روغنیاکلزاروغن26

نیافتهتغییرلحاظ شیمیاییازولیشده

  74ـ ـ سایر15141900

  75ـ ـ سایر15149900

ژوژوبا روغناز جمله(نباتی ثابتهايروغنوهاچربیسایر27

(Jojoba) (شیمیاییازلحاظولیشده،تصفیهآنها ،حتیاجزاءو

تغییر نیافته

  76ـ سایرـ 15151900

  77ـ ـ سایر15152900

  78ـ روغن کنجد و اجزاء آن15155000

  79*روغن هاي نباتی خوراکی  ـ ـ ـ 15159090

کالًیاجزئاًآنها،اجزاءونباتییاحیوانیهايروغنوهاچربی28

االئیدینیزه تصفیهاستریفیه یا  ري  اینتراستریفیه یاشده،هیدروژنه

.نشدهآمادهدیگرينحوبهامایا تصفیه نشده، شده

  80هاي حیوانی و اجزاء آنها ها و روغن ـ چربی15161000

  ـ ـ ـ روغن جانشین کره کاکائو15162010

 C.B.S)Cocoa Butter Substite(

81  

  CBE  ،CBR82ـ ـ ـ روغن 15162020

  83ـ ـ ـ سایر15162090

  84مارگارین، باستثناي مارگارین مایعـ 15171000مارگارین29

اکسیدشده،آنها، پخته،اجزاءونباتییاحیوانیهايروغنوهاچربی30

حرارتوسیلهبهشدهپلیمریزهشده، شده،سولفورهشده،گرفتهآب

(Blow) نحويبهسوفله یا(Inert Gas) اثر بیگازدریاخألدر

چربی ها و روغن هاي حیوانی یا نباتی و اجزائ انها،پخته،اکسید شده،آب گرفته شده،سولفوره 15180000

شده،سوفله شده،پلیمریزه شده به وسیله حرارت در خالئ یا گاز بی اثریا به نحوي دیگر از لحاظ 

 می شوند مخلوط ها یا فراورده 1516شیمیایی تغییر یافته،با استثناي آنهایی که مشمول شماره 

85  
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شوند؛می15که آنهاییباستثنايیافته،تغییرشیمیاییلحاظازدیگر

یاهاچربیغیرخوراکیهايفرآورده 16شمارهمشمولیاطهامخلو

مختلف اینهايروغنیاهاچربیاجزاءیانباتییاهاي حیوانیروغن

نشدهتعرفهدیگرمشمول شمارهونشدهگفتهدیگرجايدرکهفصل،

باشد

هاي خوراکی چربی ها یا روغن هاي حیوانی یا نباتی یا اجزاء چربی ها یا روغن هاي مختلف این 

.. فصل که در جاي دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد

 خون؛ از یا گوشت، احشاء از مشابه، محصوالت و سوسیسون سوسیس،31

این محصوالت اساس بر غذایی هاي فرآورده

  86سوسیس، سوسیسون و محصوالت مشابه، از گوشت16010000

  87*گوشت و همبرگر آماده ـ ـ ـ  کنسروهاي16021090  گوشت و همبرگر آمادهکنسروهاي32

  88  *گوشت و همبرگر آماده ـ ـ ـ  کنسروهاي16029000

  89* هاي ماهی ـ کنسرو16042000  ماهیکنسروهاي33

  90  *کنسروهاي میگو و روبیان  ـ 16052900  کنسروهاي میگو و روبیان34

بهشیمیایی،لحاظازخالصساکارزوچغندریانیشکرشکروقند35

حالت جامد

  91شده کننده اضافه یا رنگ خوشبوکننده آن مواد ـ ـ که به 17019100

  92ـ ـ سایر17019900

  93حتی پوشیده شده از قند و شکر) Chewing-gum(ـ آدامس 17041000)کاکائوبدون(سفیدشکالتشیرینی همچنین36

  94ـ سایر17049000

  95کره، چربی و روغن کاکائو18040000کاکائوروغنوچربیکره،37

  96هاي کمتر از ده کیلوگرم بندي ـ در بسته  ـ ـ18050010کنندهشیرینموادسایریاشکرقند،افزودنبدونکاکائو،پودر38

  97  سایرـ ـ ـ 18050090

  98کننده افزوده شده به آن ـ پودر کاکائو حاوي قند یا شکر یا سایر مواد شیرین18061000کاکائودارايخوراکیهايردهفرآوسایروشکالت39

 2به وزن بیش از ) Bar(، قلم یا میله )Slab(، تخته )Block(ها به صورت بلوك  ـ سایر فرآورده18062000

یا به صورت فله در ظروف یا ) Granule(ریز  مایع، خمیر، پودر، دانهکیلوگرم، یا به حالت 

.که وزن محتوي آن بیش از دو کیلوگرم باشد) Immediate packing(هاي اولیه  بندي بسته

99  

  Filled(100(ـ ـ پر شده 18063100

  101ـ ـ پرنشده18063200
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  102ـ سایر18069000

فکولزبره، نشاسته،،بلغورآرد،ازغذاییهايفرآوردهمالت؛عصاره40

وزنیدرصد40ازکمترحاويبوده یاکاکائوفاقدکهمالتعصارهازیا

جاي دروبودهشدهگرفتهچربیکالًبراساسمحاسبه شدهکاکائوي

فرآوردهنشده باشد؛تعرفهدیگرشمارهمشمولونشدهگفتهدیگر

یاکاکائو بودهفاقدکه0404لغایت  0401مشمول محصوالتغذاییهاي

وباشندشدهگرفتهکامالً چربیکاکائويدارايوزنیدرصد5ازکمتر

.باشدنشدهتعرفهدیگرشمارهمشمولنشده وگفتهدیگرجايدر

  103  فرآورده ها براي تغذیه کودکان که براي خرده فروشی بسته بندي می شود19011000

سازي شماره  سازي یا بیسکویت ـ مخلوط و خمیرها براي تهیه محصوالت خبازي، نان شیرینی19012000

1905

104  

)موادسایریاگوشتبا(شده پریاشدهپختهحتیغذایی،خمیرهاي41

رشتهکارونی،مااسپاگتی،قبیلازنحوي دیگر،بهشدهآمادهیا

الزانی  (Lasagna)،نیوکی (Gnocchi)، (Ravioli)فرنگی، راویولی

،(Cannelloni) شدهآماده،حتینللونیکان. 

  105مرغ ـ ـ حاوي تخم19021100

  106ـ ـ سایر19021900

  107)حتی پخته شده یا آماده شده به نحوي دیگر( ـ خمیرهاي غذایی پر شده 19022000

  108  ـ سایر خمیرهاي غذایی19023000

تفتیا)Swelling(کردنپفعملباکهغالتبراساسهافرآورده42

، غالت  Corn flakes)فلیکزمثالً، کورن(باشندآمدهدستبهدادن

شده کارهايدانهسایریافلسشکلبهیادانهورتبه) ذرتازغیر(

دیگر،نحويشده بهآمادهیاپخته،پیش  )زبرهوبلغورآرد،باستثناي(

.باشدنشدهتعرفهدیگرمشمول شمارهونشدهگفتهدیگرجايدرکه

  109.کردن یا تفت دادن به دست آمده باشند هاي غالت که با عمل پف ـ فرآورده19041000

هاي غالت تفت داده  هاي غذایی حاصل از برگه غالت تفت داده نشده یا ازمخلوط برگه ـ فرآورده19042000

هاي غالت تفت داده شده یا غالت پف کرده نشده و برگه

110  

  111  ـ خرده گندم برشته19043000

  112ـ سایر19049000

دارايحتیسازي،یا بیسکویتسازيشیرینینانخبازي،محصوالت43

مصارف (Communion wafers)،برايخالیفطیر کاشهکاکائو؛

یانشاستهآرد،کردهخمیرهاي خشکر،مهوالكبرايخمیرداروئی،

(Rice paper) .همانندمحصوالتورق وشکلبهفکول

  knackebrot(113(» کنکه بروت«، موسوم به )Crispbread(ـ نان خشک و ترد 19051000

  114ـ نان زنجبیلی و همانند19052000

  115اند کننده افزوده هایی که به آنها مواد شیرین ـ ـ بیسکویت19053100

  116ها و ویفرها ـ ـ ویفل19053200

  117، نان برشته شده و محصوالت برشته شده مشابه)Rusks(ـ نان سوخاري 19054000

  118  )محصوالت خبازي( سایر  --- 19059090

  119فرنگی ـ ـ ـ رب گوجه20029010.سرکهجوهردرسرکه یادربجزشدهمحفوظیاآمادهفرنگیگوجه44

  120ـ ـ ـ سایر20029090

  121  سیب زمینی -20052000یخسرکه،جوهریادر سرکهبجزشدهمحفوظیاآمادهسبزیجاتسایر45
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  122ـ زیتون200620057000شمارهمحصوالت مشمولازغیرنزده،

  Saccharata  123نوع Zea maysـ ذرت شیرین 20058000

  124  *ـ ـ خیار شور 20059900

وسیلهبهکه، میوهخمیرو،پوره (Marmalade)مار ماالد،ژلهمربا،46

شیرینموادسایریاقندبدون افزودنیاباآمدهدستبهپختن

.کننده

  125ـ سایر  ـ ـ20071090

  :انواع کمپوت  47

نحويبهشده محفوظیا،آمادهنباتاتخوراکیاجزاءسایرومیوه

کهالکلیاکنندهشیرینمواد سایریاقندافزودنبدونیابادیگر،

   .باشدنشدهتعرفهدیگرشمارهمشمولونشده گفتهدیگردرجاي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  126*کمپوت بادام زمینیـ ـ 20081100

  127*هاکمپوت مخلوطـ ـ 20081900

  128*کمپوت آناناسـ 20082000

  129*مرکبات کمپوت ـ20083000

  130*کمپوت گالبیـ 20084000

  131*کمپوت زردآلوـ 20085000

  132*کمپوت گیالس و آلبالوـ 20086000

  133*هلو، همچنین شلیل و شفتالو کمپوت ـ20087000

  134*توت فرنگی کمپوت ـ20088000

  135*کمپوت مغز نخلـ ـ 20089100

  136  *کمپوت قره قاط ـ ـ 20089300

  137*ها کمپوت مخلوطـ ـ 20089700

  138*هاکمپوت ـ ـ سایر20089900

  139  یخ زده ـ ـ20091100سبزیجات،و آب (Grape must))تازهانگورآبهمچنین(میوهآب48
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موادسایریاقندافزودنبدونیاالکل،باافزودنبدونونشدهتخمیر

  .کنندهشیرین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  140  .تجاوز نکند 20ـ ـ یخ نزده با یک مقیاس بریکس که از 20091200

  141  ـ ـ سایر20091900

  142تجاوز نکند 20ـ با یک مقیاس بریکس که از  ـ 20092100

  143ـ ـ سایر20092900

  144تجاوز نکند 20ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20093100

  145سایر  ـ ـ20093900

  146تجاوز نکند 20ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20094100

  147)کنسانتره(میوه تغلیظ شده  ـ آب  ـ ـ20094910

  148ـ سایر  ـ ـ20094990

  149فرنگی ـ آب گوجه20095000

  150تجاوز نکند 30ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20096100

  151ـ ـ سایر20096900

  152تجاوز نکند 20ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20097100

  153سایر ـ ـ 20097900

  154  ـ ـ آب قره قاط20098100

  155)لیچی کنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت و(ـ آب میوه تغلیظ شده   ـ ـ20098910

  156ـ سایر  ـ ـ20098990

  157  میوه و سبزیجات هاي آب ـ مخلوط20099000

چايقهوه،) Concentrates(هاي شدهتغلیظوهااسانسها،عصاره49

یا چايقهوه،براساسیامحصوالتاینها براساسفرآوردهوماتهیا

اسانسها،عصارهو دادهبوقهوههايبدلسایرودادهبوکاسنیماته؛

هاي آنهاشدهتغلیظوها

  158ها یا براساس قهوه ها یا تغلیظ شده ها، اسانس ها براساس عصاره ـ ـ فرآورده21011200

  159ها و تغلیظ شده آنها ها، اسانس هاي بوداده و عصاره ـ کاسنی بو داده و سایر بدل قهوه21013000

  Prepared baking powders(  160( آماده پودر بیکینگـ  21023000 آماده پودر بیکینگ50

هايادویهوهاشده، چاشنیآمادههايسسوسسبرايهافرآورده51

.آمادهخردلوزبره خردلوآردشده؛مخلوط

  161ـ سس سویا21031000

  162هاي گوجه فرنگی وسایر سس) Tomato ketchup(فرنگی  ـ کچاپ گوجه21032000

  163آرد و زبره خردل و خردل آمادهـ 21033000
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  164ـ سایر21039000

فرآورده (Composite)آنها بهمربوطهايفرآوردهوآبگوشتسوپ،52

.مرکب هموژنیزهغذاییهاي

  165هاي مربوط به آنها ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده21041000

  166هموژنیزه  ،)Composite(مرکب  هاي غذایی ـ فرآورده21042000

  167.، حتی داراي کاکائو)Edible ice(زده  هاي یخ بستنی و سایر شربت21050000.کاکائوحتی دارايEdible ice)  (زده یخهايشربتسایروبستنی53

شمارهمشمولونشدهگفتهدیگريدرجايکهغذاییهايفرآورده54

.باشدنشدهتعرفهدیگر

  168ـ استابیالیزر  ـ ـ21069010

  169ـ امولسیفایر ـ ـ 21069020

  170ـ ژل کیک  ـ ـ21069040

  171اکسیدان ـ آنتی  ـ ـ21069050

  172آدامس بدون قند ـ  ـ ـ21069085

مصنوعییاطبیعیمعدنیآبهاي،همچنینآب55

شیرینموادسایریا(Artificial)قندآنهابهکهشده،گازدارآبهايو

باشد؛اضافه نشدهخوشبوکنندهیاکننده

  173معدنی و آب گازدار شده ـ آب22011000

  174ـ سایر22019000

سایریاقندآنهابهکهشدهگازدارآبهايومعدنیآبهايهمچنینآب،56

نوشابهسایروباشد،اضافه شدهخوشبوکنندهیاکنندهموادشیرین

شمارهمشمولسبزیجاتآبیاآب میوهباستثنايغیرالکلی،هاي

2009

کننده یا  آب، همچنین آبهاي معدنی و آبهاي گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین ـ22021000

خوشبوکننده اضافه شده باشد

175  

  176)نوشیدنی(مکمل هاي غذایی مایع ـ   ـ ـ22029010

  177ـ سایر  ـ ـ22029090

درصد80آن که الکل undenatured)( نشدهتقلیباتیلیکالکل57

  (Spirits) هايعرقسایر .اتیلیکالکلباشد؛بیشتریاحجمی

.میزانهربهشدهتقلیب

  178درصد خالص 100) الکل اتیلیک، هیدرواکسید(ـ اتانول   ـ ـ22071010

  179ـ سایر  ـ ـ22071090

میدستبهسرکهجوهرازکهخوراکیسرکهبدلوخوراکیسرکه58

آید

  180.آید خوراکی که از جوهر سرکه به دست میسرکه خوراکی و بدل سرکه 22090000

ازاحشاء،گوشت یاازگلوله،یاحبهشکلبهفشردههمبهوزبرهآرد،59

ستونفاقدآبزیانیا سایردارانصدفازقشرداران،یاهاماهی

.حیوانیهايچربیتفالهخوراك انسان؛براينامناسبفقرات،

  181  به شکل حبه یا گلوله ،از گوشت یا احشاء،تفاله چربیهاي حیوانیـ آرد، زبره و بهم فشرده 23011000

ـ آرد،زبره و بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله،از ماهی یا قشرداران ،صدفداران یا سایر آبزیان 23012000

  فاقد ستون فقرات

182  

یاحبهشکلبه فشردههمبهحتیآخال،سایروفضوالتسبوس،60

غالترويبرعملیاتسایرازکردن یاآسیابکردن،الکازکهگلوله

.آیدمیدستغالفدار بهنباتاتیا

  183ـ از ذرت23021000

  184ـ از گندم23023000

  185ـ از سایر غالت23024000
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بهیاشدهحتی  خردجامد،هايآخالسایرو (Oil-cake) کنجاله61

دستبهسویاروغناز استخراجکهگلولهیاحبهشکلبهفشردههم

می آید

شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا  هاي جامد، حتی خرد و سایر آخال) Oil-cake(کنجاله 23040000

.آید که از استخراج روغن سویا به دست می  گلوله

186  

  بهیاشدهساییدهحتیجامد،هايآخالسایروکنجاله62

زمینی روغن  باداماستخراجازکهگلولهیاحبهشکلبهفشردههم

(Arachide)   می آیددستبه.

ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از   هاي جامد، حتی کنجاله و سایر آخال.  23050000

آید به دست می) Arachide(بادام زمینی   استخراج روغن

187  

بهفشردههمبهیاشدهساییدهحتیجامد،هايآخالسایروکنجاله63

بهنباتیهايروغنیاهاچربیاز استخراجکهگلولهیاحبهشکل

 2305یا  2304هاي شمارهمشمولکهآنهاییازغیرآیند،دست می

.شوندمی

  188  پنبه دانه ـ از 23061000

  189ـ از دانه کتان23062000

  190ـ از تخم آفتابگردان23063000

  191کلزایا کانوال داراي مقدار کمی اسید اروسیکهاي  ـ ـ از دانه23064100

  192  ـ ـ سایر23064900

  Coprah(193(ـ از نارگیل یا از کپرا 23065000

  194ـ از مغز هسته و میوه نخل23066000

  195کنجاله گلرنگ ـ ـ ـ23069010

  196  سایر ـ ـ ـ  23069090

میقراراستفادهموردحیواناتتغذیهبرايکهانواعیازهافرآورده64

.گیرد

  197ـ ـ ـ غذا براي میگو23099010

  198  ـ ـ ـ غذا براي سایر آبزیان پرورشی23099020

  199  ـ ـ ـ مکمل کنسانتره اي خوراك دام و طیور23099030

  200  ـ ـ ـ سایر23099090

  201*)شده از جمله نمک آماده براي سر سفره و نمک تقلیب(ـ نمک   ـ ـ25010010انواع نمک طعام65

  202  *ـ ـ ـ انواع نمک طعام 25010090

هايسیمانوسولفاته سوپرسیمان،مذابسیمان،پرتلندسیمان66

شدهرنگحتی،همانندهیدرولیک

  203ـ ـ سیمان25231000

  204ـ ـ سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی25232100

  205ـ ـ سایر25232900

  206سیمان کوره بلندـ ـ ـ  25239010

  207ـ ـ ـ سیمان پوزوالنی 25239020
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  208ـ ـ ـ  سایر25239090

غیرخامقیري،معدنیموادازحاصلهايوروغننفتیروغنهاي67

شمارهمشمولونشدهگفتهدیگرجايدرکههایی؛فرآورده

یانفتبیشتریاوزنیدرصد70دارايکهباشد،نشدهدیگرتعرفه

اصلی اجزاءازهاروغن،اینباشدقیريمعدنیموادازحاصلروغنهاي 

..روغنهاآخالباشد؛هافرآوردهایندهندهتشکیل

  209  بنزین ---   27101210

  210ـ ـ ـ سایر27101290

  211  ـ ـ ـ روغن موتور27101910

  212  گریس ـ ـ ـ  27101920

  213  *، روغن دنده، روغن هیدرولیک ـ ـ ـ روغن موتور27101990

در صورتی که سیلندر محتوي گاز ( سیلندر محتوي گاز اکسیژن  ٦٨

اکسیژن در این تعرفه اظهار شود، سیلندر آن باید مطابق استاندارد 

)مربوطه باشد

  214  *سیلندر محتوي گاز اکسیژن   --- 28044000

  215  *اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی   28092020  اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی٦٩

  216  *دي کلسیم فسفات مورد مصرف در خوراك دام --- 28352690  دي کلسیم فسفات مورد مصرف در خوراك دام  ٧٠

  217  هگزان  ---   29021100  هگزان   ٧١

مورد مصرف در ) گازهاي مبرد(صرفأ گازهاي خنک کننده  2903از تعرفه چهار رقمی  -  29030000  )گازهاي مبرد(گازهاي خنک کننده ٧٢

  *محصوالت تهویه مطبوع و یخچالهاي موجود و جدید

218  

  219  *اسید سیتریک خوراکی  --29181400اسید سیتریک خوراکی  ٧٣

هايمشمعبندي،لوازم زخم،مثالً(هماننداشیاءوباندهاگاز،اوات،٧٤

شدهعرضهیاداروییموادباشدهیا پوشاندهآغشته؛)ضمادهاطبی،

مقاصد طبی،جراحی،برايفروشیخردههايبنديبستهاشکال یابه

.دامپزشکییادندانپزشکی

باندهاي ساده ، استریل ، گاز وازلینه ، باند گچی و زیر گچی و باند کشی و لوله اي ، لنو گاز  --- 30059010

  ساده ، رول پنبه اي دندانپزشکی ساده و پد چشمی

220  

  221  سایر --- 30059090

  222  نخ هاي جراحی بدون سوزن  --- 30061010نخ هاي جراحی٧٥

مشخص؛ساخت شیمیاییباحتیسنتتیک،آلیکنندهرنگمواد76

رنگموادبراساسکهفصلاین3در یادداشتمذکورهايهفرآورد

کهاز انواعیسنتتیکآلیمحصوالتباشند؛میسنتتیککننده آلی

فلورسنت مصرفن کنندهدرخشاعواملعنوانبه

Master Bach(  223(مستربچ گرانول---32041110

224  سایر---  32041190

  Mordant(225(ـ ـ ـ مواد رنگی دندانه 32041210
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(Luminophores) ساختباحتیشوند،تاب مینورعنوانبهیا

  .مشخصشیمیایی

  

  

  

  

Master Bach(  226(مستربچ گرانول---32041220

227  سایر---32041290

  228ـ ـ ـ رنگهاي نساجی کاتیونیک32041310

Master Bach(  229(مستربچ گرانول---32041320

230  سایر---32041390

Master Bach(  231(مستربچ گرانول---32041410

232  سایر---32041490

Master Bach(  233(مستربچ گرانول---32041510

234  سایر---32041590

Master Bach(  235(مستربچ گرانول---32041610

236  سایر---32041690

  237ـ ـ ـ خمیر پیگمنت چاپ پارچه32041710

Master Bach(  238(مستربچ گرانول---32041720

239  سایر---32041790

  240ـ ـ ـ مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه32041910

Master Bach(  241(مستربچ گرانول---32041920

  242ـ ـ ـ سایر32041990
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Master Bach(  243(مستربچ گرانول---32042010

244  سایر---32042090

Master Bach(  245(مستربچ گرانول---32049010

246  سایر---32049090

براساس)هاو الكهالعابجملهاز(ها ورنیو (Paints)ها رنگ77

شیمیایی،لحاظازتغییریافتهپلیمرهاي طبیعییاسنتتیکپلیمرهاي

مشخص شدههايمحلولآبی؛غیرمحیطیدرشدهیا حلدیسپرسه

.فصلاین4یادداشتدر

  247ـ ـ ـ پوشش و رنگها32081010

  248ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی ها و ورنی ـ ـ ـ الك32081020

  249خارج قوطیها و لعاب  ها و ورنی ـ ـ ـ الك32081030

  250ـ ـ ـ سایر32081090

  251ـ ـ ـ پوششی و رنگها32082010

  252هاي داخل قوطی مواد غذایی ـ ـ ـ لعاب، الکها و ورنی32082020

  253هاي خارج قوطی ـ ـ ـ الکها و ورنی32082030

  254ـ ـ ـ سایر32082090

  255غذایی ها و لعاب داخل قوطی مواد ـ ـ ـ الکها و ورنی32089010

  256ها و لعاب خارج قوطی ـ ـ ـ الکها و ورنی32089020

  257ـ ـ ـ سایر32089090

براساس)هاو الكهالعابجملهاز(ها ورنیو (Paints)ها رنگ78

شیمیایی،لحاظازتغییریافتهطبیعی پلیمرهايیاسنتتیکپلیمرهاي

  .آبیمحیطدرشدهحل یادیسپرسه

  258  و رنگ رویه اتومبیل )NEDغیر الکترودي پوزیشن ( ـ ـ رنگ آستري اتومبیل ـ32091010

  Electro-Deposition259) پوزیشن الکترودي( ED کاتافروز و آتافروزـ ـ ـ رنگ آستري 32091030



١٦

  

  

  

  

  

  260هاي ساختمانی ها و پوشش ـ ـ ـ رنگ32091040

  261هاي صنعتی ها و پوشش ـ ـ ـ رنگ32091050

  262ها ها و لعاب ـ ـ ـ الکها و ورنی32091060

  263ـ ـ ـ سایر32091090

  264  و رنگ رویه اتومبیل) NEDغیر الکترودي پوزیشن ( ـ ـ ـ رنگ آستري اتومبیل32099010

  265)الکترودي پوزیشن(   ED و کاتافروز ـ ـ ـ رنگ آستري آنافروز32099030

  266ـ ـ ـ پوششهاي تفلونی32099040

  267ها و لعابها ـ ـ ـ الکها و ورنی32099050

  268ـ ـ ـ سایر32099090

سایرودرزگیريترکیباتهاي رزینی،سیمانبرها،شیشههايبتانه79

اندودهاي بناییرود؛میکاربهنقاشیدرکهها؛ اندودهاییبتانه

برايکف،برايدیوارهاي داخلی،برايساختمان،نمايبرايغیرنسوز

.همانندوسقف

ها؛ اندودهایی که در  هاي رزینی، ترکیبات درزگیري و سایر بتانه برها ، سیمان هاي شیشه ـ بتانه32141000

رود نقاشی به کار می

269  

  270ـ سایر32149000

  271  *پودر بچه و پودر پوستی بزرگسال   33049100  پودر بچه و پودر پوستی بزرگسال80

  272  *پودر بچه و پودر پوستی بزرگسال   33049900

  273ـ شامپوها33051000موآرایشوپاکیزگیبرايهافرآورده81

برايخمیروهمچنین پودردندان،یادهانبهداشتبرايهافرآورده82

 دندانهابینکردنپاكبرايمورد استفادهنخ؛)عاریه(دندانتثبیت

(Dental floss) جداگانهفروشیخرده بسته هايصورتبه.

  274  مواد پاك کننده دندان -33061000

  Dental floss(275( ـ نخ مورد استفاده براي پاك کردن بین دندانها33062000

  276ـ سایر33069000
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مصرفتانسیواکتیف کهآلیهايفرآوردهومحصوالتها؛صابون83

قالبی،اشکالبهیاتکهمیله، چونه،یاشمششکلبهدارند،صابون

به کهتانسیواکتیوآلیهايفرآوردهوصابون؛ محصوالتدارايحتی

یامایعبه شکلاند،شدهگرفتهدرنظربدنپوستشستشويمنظور

صابونحاوياگرفروشی حتیخردهبرايشدهبنديبستهکرم،

پوشاندهیاشدهاندودآغشته،هايو نبافتهنمدآوات،کاغذ،باشند؛

(Detergents).کننده پاكموادبایابا صابونشده

  277ـ ـ ـ صابون حمام و دستشویی34011110

  278ـ ـ ـ صابون گلسیرینه34011120

  279ـ ـ ـ صابون بچه34011130

  280ـ ـ ـ صابون طبی34011140

  281ـ ـ ـ صابون رختشویی34011150

  282ـ ـ ـ سایر34011190

  283ـ ـ سایر34011900

  284ـ ـ ـ مایع34012010

  285ـ ـ ـ پودر34012040

  286ـ ـ ـ سایر34012090

هاي آلی تانسیو اکتیف که به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته  ـ محصوالت و فرآورده34013000

بندي شده براي خرده فروشی حتی اگر حاوي صابون باشند اند، به شکل مایع یا کرم، بسته شده

287  

هاي؛ فرآورده)هاصابونازغیر(تانسیواکتیفآلیمواد،  گاز پاك کن84

کمکیهايفرآوردهجملهاز(براي شستشوهافرآوردهتانسیواکتیف،

ازغیرداراي صابونحتیتمیزکردن،هايفرآوردهو) براي شستشو

.باشندمی3401شمارهمشمولکهآنهایی

  288*گاز پاك کن 34021110

  289*گاز پاك کن 34021120

هاي همانند با  پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراورده) قالبی(ـ ـ ـ دترجنت 34022010

کیلوگرم و کمتر مناسب براي شستشو و پاکیزگی دستی 5بندي  بسته

290  

 5بندي  هاي همانند با بسته ـ ـ ـ پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراورده34022020

هاي شستشو کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین

291  

  292  سایرـ ـ ـ 34022090
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 5بندي  ـ ـ ـ پودر، مایع، گرانول براي شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته34029010

کیلوگرم

293  

  294  *روغن موتور  34039910روغن موتور 85

  295  *روغن موتور  34039990

وسایلبدنهاتاق، برايکفمبلمان،برايکفش،برايکرموواکس86

فرآوردودادنجالبرايپودرخمیر وفلزات،وشیشهبراينقلیه،

موادها،نبافتهنمد،آوات،کاغذ،شکلحتی به(همانند ههاي

شدهیا پوشاندهشدهاندودهآغشته،متخلخل،کائوچويپالستیکی یا

3405 هاي شمارهمومباستثناي،)هافرآوردهاینبا

  296هاي همانند براي کفش یا چرم ها و فرآورده ها، کرم ـ واکس34051000

ها یا سایر اشیاء  هاي همانند براي نگهداري مبلمان چوبی، پارکت ها، کرم و فرآورده ـ واکس34052000

چوبی

297  

  298ها براي فلزات واکسهاي همانند براي بدنه وسایل نقلیه باستثناي  ـ واکس و فرآورده34053000

مشمولونشدهدیگر گفتهجايدرکهآمادههايآنزیمها؛آنزیم87

.باشدنشدهتعرفهدیگرشماره

  299هاي آن ـ پنیر مایه و کنسانتره35071000

300  3604بازي شماره  آتش ها، غیر از اشیاء فن کبریت  36050000کبریت88

  301  * خانگی حشره کشـ ـ ـ ـ 38089121خانگی حشره کش89

مورد  ...)گاز کربنیک، هالو کربن ها و از قبیل پودر، کف، گاز، ( انواع پودرها و مواد اطفاء حریق 38130000  انواع پودرهاي مورد مصرف در کپسولهاي آتش نشانی  90

  *مصرف در کپسولهاي آتش نشانی

302  

برايشدهآمادهمایعاتسایروهیدرولیکترمزهايبرايمایعات91

روغندارايوزنیدرصد70ازکه کمترنیرو،انتقالهیدرولیکیادوات

باشدآنهافاقدیابودهقیريموادازحاصلهايیا روغننفتیهاي

  303ـ ـ ـ مایع ترمز آماده38190010

  304ـ ـ ـ سایر38190090

  305شده براي ذوب یخ مایعات آمادههاي ضدیخ و  فرآورده38200000ذوب یخ برايشدهآمادهمایعاتوضدیخهايفرآورده92

گري؛هاي ریختهقالبمغزيیاهاقالببرايآمادههايچسباننده93

وابسته صنایعیاصنایع شیمیاییهايفرآوردهوشیمیاییمحصوالت

که،)طبیعیمحصوالتمخلوطازهاي متشکلفرآوردهازجمله(

باشدنشدهتعرفهدیگرشمارهمشمولونشدهدیگر گفتهدرجاي

  306هاي آماده براي سیمان، مالط و بتون ـ افزودنی38244000

  307هاي غیرنسوز ها و بتون ـ مالط38245000

  308هاي مورد مصرف در صنایع غذایی ـ ـ ـ اسانس38249060
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  309*)فقط بلوك هاي پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان( ـ ـ ـ مقاوم در برابر آتش39031110بلوك هاي پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان94

  310*گرید خوراکیکربوکسی متیل سلولز  ـ ـ 39123110گرید خوراکیکربوکسی متیل سلولز 95

اتصاالتاتصاالت، ،زانویی،مثالً،(آنهاملحقاتولوازموشیلنگلوله،96

پالستیکیمواداز)) Flange(لوله ،فالنج 

  311پلیمرهاي اتیلنـ ـ از 39172100

  312ـ ـ از پلیمرهاي پروپیلن39172200

  313ـ ـ از پلیمرهاي کلروروینیل39172300

  314ـ ـ از سایر مواد پالستیکی39172900

 Mpaتحمل فشارتا حد ترکیدگی  ها و شیلنگهاي قابل انعطاف که داراي یک حداقل ـ ـ لوله39173100

.باشند 6/27

315  

باشد،  ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگري با سایر مواد جور نشده سایر لولهـ ـ 39173200

بدون لوازم و ملحقات

316  

باشد، با لوازم و  سایرموادجورنشده با  ـ ـ سایر، که با مواد دیگرمستحکم نشده و به نحو دیگري 39173300

ملحقات

317  

  318استر تقویت شده با الیاف شیشه پلی رزینلوله فایبرگالس از   ـ ـ ـ39173910

  319سایر  ـ ـ ـ39173990

  320  لوازم و ملحقات39174000

  321  *نوار تفلون   ـ ـ ـ39209910نوار تفلون97

موادازنوارو  (Foil-film)نازك هايورقهها،ورقها،صفحهسایر98

.پالستیکی

  322*)هاي پلی استایرن مورد مصرف در ساختمانفقط بلوك ( ـ ـ از پلیمرهاي استیرن39211100

  ورقو ) ( High pressure laminatedـ ـ ـ ورق39219020

(continuous pressure laminated)CPL

323  
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  324  *)آبشویه(زیر دوشی و مخزن آب سیفون   39229000  )آبشویه(زیر دوشی و مخزن آب سیفون   99

  325  *و بطري شیرخوري بچه  PETبطري هاي 39233000  و بطري شیرخوري بچه  PETبطري هاي   100

  326*ی مالمینغذاخوري و نوشیدنی ـ ـ ـ ظروف 39241010ی مالمینغذاخوري ظروف 101

  327*ی مالمینغذاخوري و نوشیدنی ـ ـ ـ ظروف 39241090

  328*ی و پالستیکی مالمینغذاخوري و نوشیدنی ـ ـ ـ ظروف 39249000

  329  کیسه ادرار ـ ـ ـ39269020کیسه ادرار102

  330  *کیسه آبگرم   ـ ـ ـ39269099  کیسه آبگرم  103

ولوازمیا بدونبانشدهسفتولکانیزهکائوچويازشیلنگولوله104

))فالنج(لوله اتصالواتصاالت، زانوییمثالً(مربوطه ملحقات

  331بدون لوازم و ملحقات  ـ ـ40091100

  332با لوازم و ملحقات  ـ ـ40091200

333ـ ـ بدون لوازم و ملحقات40093100

  334ـ ـ با لوازم و ملحقات40093200

335ـ ـ بدون لوازم و ملحقات40094100

  336ـ ـ با لوازم و ملحقات40094200

داراي محیط خارجی  ، شیاردار، )شکلVتسمه (انتها، با مقطع ذوزنقه  ـ ـ تسمه انتقال نیرو بی40103100.ولکانیزهاز کائوچوينیرو،انتقالیانقالههايتسمهمجموعهوتسمه105

سانتیمتر 180سانتیمتر و حداکثر  60بیش از 

337

، غیر شیاردار، داراي محیط )شکل Vتسمه (انتها، با مقطع ذوزنقه  ـ ـ تسمه انتقال نیرو بی40103200

سانتیمتر 180سانتیمتر و حداکثر  60خارجی بیش از 

338

 180شیاردار، داراي محیط خارجی بیش از  با مقطع ذوزنقهانتها، ـ ـ تسمه انقال نیرو بی40103300

سانتیمتر 240سانتیمتر و حداکثر 

339  
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، غیر شیاردار، داراي محیط )شکل Vتسمه (انتها، با مقطع ذوزنقه  ـ ـ تسمه انتقال نیرو بی40103400

سانتیمتر 240سانتیمتر و حداکثر  180خارجی بیش از 

340  

سانتیمتر و  60انتها، داراي محیط خارجی بیش از  بی ) )Synchronous belt(ـ ـ تسمه همزمان 40103500

سانتیمتر   150حداکثر 

341  

سانتیمتر و 150انتها، داراي محیط خارجی بیش از  بی )Synchronous belt(تسمه همزمان  ـ ـ 40103600

سانتیمتر   198حداکثر 

342  

  343ـ ـ ـ سایر40103990

و اتومبیلهاي همچنین اتومبیلهاي استیشن واگن (ـ از انواعی که براي اتومبیلهاي سواري 40111000کائوچواز،نوبادي،چرخ،روییالستیک106

)رود مسابقه به کار می

344  

  R 80-315 345 5/22با سایز  ـ ـ 40112010

  346  سایر ـ ـ40112090

  347رود ـ از انواعی که براي موتور سیکلت به کار می40114000

348  از انواعی که براي دو چرخه بکار می رود -40115000

کائوچو؛ازمستعمل یاشدهروکشباديچرخ،روییهايالستیک107

ازچرخدوررینگنواروتوپر، الستیکنیمهیاتوپرروییالستیک

کائوچو

هاي  واگن و اتومبیل استیشن همچنین(هاي سواري  ـ ـ از انواع مورد استفاده دراتومبیل40121100

)   مسابقه

349  

  Lorry(350(ـ ـ از انواع مورد استفاده در اتوبوس یا اتومبیل باري 40121200

  351ـ ـ سایر40121900

  352ـ الستیک رویی چرخ، بادي، مستعمل40122000

ـ ـ ـ روکش عاجدار الستیک خودرو به صورت رول یا دو سر بسته از جنس کائوچوئی و 40129010

هاي فرسوده و مستعمل ولکانیزه شده جهت روکش نمودن الستیک

353
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  354ـ ـ ـ سایر40129090

  کائوچوازتویی،الستیک108

  

  

  

  

هاي  هاي استیشن واگن و اتومبیل همچنین اتومبیل(سواري   ـ از انواعی که براي اتومبیل40131000

رود هاي باري به کار می هاو اتومبیل ، اتوبوس)مسابقه

355

  356.رود می  ـ از انواعی که براي دوچرخه به کار40132000

357ـ ـ ـ تیوپ موتور سیکلت40139020

358ـ ـ ـ سایر40139090

  359  )محافظ(کاپوت  -40141000)محافظ(کاپوت 109

  360  براي جراحی --40151100انواع دستکش110

  361  ـ ـ ـ خانگی40151910

  362معاینه --- 40151920

  363ـ ـ ـ کارگري و صنعتی40151930

هنوزولی(Crust)دباغی ازتازهايشدهدباغیهايپوستوچرم111

همچنین(گاو نوعازحیواناتازدرآمده نشدهآمیزيرنگیارنگ

بریده شده،الیهالیهحتیموکنده،اسب،نوعازیا حیوانات)بوفالو

.دیگرنحويبهنشدهآمادهولی

 Full grain, unsplit; Grain(هاي دانه دانه  دانه، الیه الیه بریده نشده؛ الیه ـ ـ کامل دانه41041100

Splits(

364  

 Full grain, unsplit; Grain(دانه  هاي دانه الیه بریده نشده؛ الیه دانه، الیه ـ ـ کامل دانه41044100

Splits(

365  

آمیزيرنگیارنگولی یادرآمدهدباغیازتازهیاشدهدباغیپوست112

بریدهالیهالیهحتیکنده،پشمگوسفند، بره،از (Crust)نشده 

.دیگرنحويبهآماده نشدهولیشده،

  wet-blue(366از جمله (ـ به حالت مرطوب 41051000

  Crust(367(آمیزي نشده  تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ(ـ به حالت خشک 41053000

 (Crusting)کراستینگ ازبعدیادباغیازبعدشدهآمادهبیشترچرم113

الیهحتیکنده،پشمبره،یاگوسفندازشده،پارشمینهچرمهمچنین

4114شمارهمشمولهايچرمازغیرشده،بریدهالیه 

  368  چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ41120000



٢٣

دارجهتهايرشته بایا تخته(Particle)چوب ریزخرده)از(تخته 114

مثال،مشابه برايتختهو Oriented strand board (OSB)شده 

باخواه (Ligneous)مانند چوبمواددیگریاچوباز (تخته ویفري

یاشدهمتراکم،آلی،(Binding)مواد چسباننده سایریاهارزین

  نشده

. 

  369ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده44101110

  370  سایر--- 44101190

  371ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده44101210

  372  سایر--- 44101290

373ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده44101910

  374  سایر--- 44101990

375  کار نشده یا فقط سمباده خورده---   44109010

  376  سایر---   44109090

رزینبافشردهبه همحتیچوبی،موادسایرازیاچوبازفیبريتخته115

  .آلیهايچسبانندهسایریا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

377نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشدهـ ـ ـ کار 44111210

378  کف پوش روکش شده --- 44111292

  379  سایر ـ ـ ـ ـ44111299

  380ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده44111310

  381  کف پوش روکش شده ـ ـ ـ ـ44111392

  382  سایر ـ ـ ـ ـ  44111399

383نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشدهـ ـ ـ کار 44111410

  384  سایر ـ ـ ـ ـ44111491

385  کف پوش روکش شده  ـ ـ ـ ـ44111499



٢٤

  386ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده44119210

387ـ ـ ـ سایر44119290

388پوشانده نشدهـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن 44119310

  389ـ ـ ـ سایر44119390

  390ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده44119410

  391ـ ـ ـ سایر44119490

  392ـ از بامبو44121000.همانندمطبق شدهچوبوشدهروکشهايپانلچندال،تخته116

مشخص شده در یادداشت ) Tropical(گرمسیريـ ـ حداقل با یک الیه خارجی از چوب مناطق 44123100

ردیف فرعی این فصل 1

393  

  394  تیره کاج سایر، حداقل با یک الیه خارجی از چوب خانواده غیر   ـ ـ44123200

  395  ـ ـ سایر44123900

  battenboard(396(و تخته زهوار ) Laminboard(، تخته مورق )Blockboard(تخته چندال   ـ ـ44129400

  397ـ ـ سایر44129900

  398.کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق48010000ورقیارولشکلبهروزنامه،کاغذ117

یانوشتنبرايانواعی کهازنشده،اندودهونزدهقشرمقوايوکاغذ118

  کارتوگیرد،میقراراستفادهگرافیکی موردمقاصدسایریاچاپ

به اشکالهايورقیارولشکلبهنشدهسوراخپانچکاغذ نواریاپانچ

شمارهکاغذهايازغیراندازه، ؛هربه،)مربعهمچنین(مستطیل مربع

.سازدستمقوايوکاغذ4803یا  4801هاي 

  399گرم به صورت رول 150گرم و حداکثر  40ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل 48025500

گرم به صورت ورق که به حالت تا نشده  150گرم و حداکثر  40ـ ـ به وزن هر مترمربع حداقل 48025600

میلیمتر بیشتر نباشد 297میلیمتر و ضلع دیگر  435یک ضلع آن از 

400  

  401گرم 150گرم و حداکثر  40ـ ـ سایر، به وزن هر متر مربع حداقل 48025700



٢٥

 297میلیمتر و ضلع دیگر از  435که به حالت تا نشده یک ضلع آن از  ـ ـ به صورت ورق48026200

میلیمتر بیشتر نباشد

402  

  403سایر  ـ ـ48026900

پاكحولهکاغذي،دستمالیاتوالتکاغذعنوانبهکهانواعیازکاغذ119

مصارف برايکههمانندکاغذهايیاکن،حولهدست پاكآرایش،کردن

وسلولزاواتگیرد،قرار میاستفادهموردتوالتیابهداشتیخانگی،

نقش شده،دارچینشده،کرپحتی،)نطع(سلولزي الیافهايورقه

سطح،دررنگ  شدهشده،، سوراخ(Embossed)شدهبرجسته

.ورقیارولشکلشده بهچاپیاسطحدرشدهتزئین

از  این شماره تعرفه فقط کاالهاي آماده  براي مصرف کننده نهایی، مشمول (  ـ ـ ـ سایر48030090

 *)استاندارد اجباري می باشند 

404  

هاي دیواري همانند متشکل از کاغذ با رویه اندوده یا پوشانده شده  ـ کاغذ دیواري و پوشش48142000.شیشهپشتکاغذهمانند؛دیواريهايپوششودیواريکاغذ120

شده با نقش و  شده، چاپ زده، رنگ ، داغ)Grained(دار شده  اي از ماده پالستیکی، دانه باالیه

.شده باشد نگار، یا به نحوي دیگر تزئین

405  

  406ـ سایر48149000

  407*پستی  ـ پاکت48171000پاکت پستی121

سلولزي الیافهايورقهسلولزیااواتمشابه،کاغذهايوتوالتکاغذ122

به بهداشتی،یاخانگیمصارفبرايمورد استفادهانواعاز،) نطع(

بهشدهبریدیابیشتر نباشد،سانتیمتر36ازکهپهناییبارولصورت

حوله آرایش،کردنپاكدستمالمعین، دستمال،اندازهیااشکال

خانگی،اشیاءوتامپون، مالفهبچه،پوشکه،سفردستمالرومیزي،

اوات کاغذ،خمیرازلباس،متفرعاتوبیمارستانی، لباسیابهداشتی

  .)نطع(سلولزالیافهايورقهیاسلولز

  408ـ کاغذ توالت48181000

  409کردن آرایش و حوله ـ دستمال، دستمال پاك48182000

بستههايمحفظهسایروقیفیپاکتکیسه،جعبه،قوطی،کارتن،123

؛)نطع(سلولزي الیافهايورقهیاسلولز اواتمقوا،کاغذ،ازبندي،

مورداز انواعمقوایاازکاغذهمانند،اشیاءوکازیه،جاي کالسور،جعبه

  410ـ کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقواي موجدار48191000

  411موجدارکارتن، قوطی، جعبه تاشو از کاغذ یا مقواي غیر ـ 48192000
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  412سانتیمتر یا بیشتر 40ـ کیسه به عرض پایه 48193000همانندیامغازهکار،دفتردراستفاده

  413هاي قیفی ها، از جمله کیسه ـ سایر کیسه48194000

  414شده ـ کربونیزه51013000نزدهشانهونشدهحالجیپشم،124

جملهاز(زدهشانهشده یاحالجیحیوان،زبریا) کرك(نرممويپشم،125

  ) «Fragments»توده صورتبهزدهشانهپشم

  415شده ـ پشم حالجی51051000

  416»زده به صورت توده پشم شانه«ـ ـ 51052100

 )کرك(نرمیا ازمويشدهحالجیپشمازپودبافوتارهايپارچه126

.حیوانشدهحالجی

  417ـ ـ سایر51111900

  418  *پنبه هیدروفیل 52030000  پنبه هیدروفیل127

وزنیدرصد85حداقلدارايکهپنبه،ازبافپودوتارهايپارچه128

.نباشدبیشترگرم200آنها ازمربعمترهروزنوبوده،پنبه

  419گرم 100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر 52082100

  420گرم 100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 52082200

  421باف، همچنین جناغی مورب بافـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی 52082300

  422ها ـ ـ سایر پارچه52082900

  423گرم 100باف، به وزن هر متر مربع حداکثر  ـ ـ ساده52083100

  424گرم 100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 52083200

  425ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف52083300

  426ها ـ ـ سایر پارچه52083900

  427گرم 100باف، به وزن هر متر مربع حداکثر  ـ ـ ساده52084100

  428سایرـ ـ 52084290
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  429سایر پارچه  ـ ـ52084900

  430گرم 100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 52085200

  431ها ـ ـ سایر پارچه52085900

وزنیدرصد85حداقلدارايکهپنبه،ازبافپودوتارهايپارچه129

.باشدگرم200ازآنها بیشمربعمترهروزنوبودهپنبه

  432ـ ـ ساده باف52092100

  433باف، همچنین جناغی مورب باف ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغی52092200

  434ها ـ ـ سایر پارچه52092900

  435ـ ـ ساده باف52093100

  436سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف ـ ـ52093200

  437ها ـ ـ سایر پارچه52093900

  438ـ ـ ساده باف52094100

  Denim(«439(دنیم «هاي موسوم به  ـ ـ پارچه52094200

  440باف، همچنین جناغی مورب باف هاي سه نخ یا چهارنخ جناغی ـ ـ سایر پارچه52094300

  441ها سایر پارچه ـ ـ52094900

  442ـ ـ ساده باف52095100

  443باف، همچنین جناغی مورب باف ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی52095200

  444ها ـ ـ سایر پارچه52095900

  445ـ ـ ساده باف52102100پنبه،وزنیدرصد85ازکمتردارايپنبه،ازبافپودوتارهايپارچه130



٢٨

هروزنوشدهمخلوطمصنوعییاسنتتیکالیافبامنحصراًیاعمدتاً

.نباشدبیشترگرم200ازآنهامربعمتر

  446ها ـ ـ سایر پارچه52102900

  447ـ ـ ساده باف52103100

  448ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف52103200

  449ها ـ ـ سایر پارچه52103900

  450بافـ ـ ساده 52104100

  451ها ـ ـ سایر پارچه52104900

  452ـ ـ ساده باف52105100

  453ها ـ ـ سایر پارچه52105900

پنبه،وزنیدرصد85ازکمتردارايپنبه،ازبافپودوتارهايپارچه131

هروزنوشدهمخلوطمصنوعیسنتتیک یاالیافبامنحصراًیاعمدتاً

  .باشدگرم200ازآنها بیشمربعمتر

  

  

  

  

  

  Bleached(454(شده ) رنگبري(ـ سفید 52112000

  455ـ ـ ساده باف52113100

  456ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف52113200

  457ها ـ ـ سایر پارچه52113900

  458ـ ـ ساده باف52114100

  Denim(«459(دنیم «هاي موسوم به  ـ ـ پارچه52114200

  460هاي سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف ـ ـ سایر پارچه52114300

  461ها ـ ـ سایر پارچه52114900

  462ـ ـ ساده باف52115100
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  463باف ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب52115200

  464ها ـ ـ سایر پارچه52115900

  465ـ ـ سفید شده52121200پنبهازبافپودوتارهايپارچهسایر132

  466ـ ـ رنگرزي شده52121300

  467هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ52121400

  468ـ ـ چاپ شده52121500

  469ـ ـ سفید شده52122200

  470ـ ـ رنگرزي شده52122300

  471هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ52122400

  472شده چاپ ـ ـ 52122500

پارچههمچنینسنتتیک،هايرشتهنخازبافپودوتارهايپارچه133

  .آیندمیدستبه 5404شماره موادازکهبافپودوتارهاي

  

  

  

  

  

آمیدها یا از نخ  هاي تار و پودباف که از نخ بسیار مقاوم نایلونی یا از نخ سایر پلی ـ پارچه54071000

.  آیند  می استرها به دست پلی

473  

  474پروپیلن ـ ـ ـ سایر از پلی54072020

  475ـ ـ ـ سایر54072090

  476ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده54074100

  477ـ ـ رنگرزي شده54074200

  478هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ54074300

  479شده ـ ـ چاپ54074400



٣٠

  

همچنینسنتتیک،هايرشتهنخازبافپودوتارهايپارچه -ادامه

.آیندمیدستبه 5404شماره موادازکهبافپودوتارهايپارچه

  480ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده54075100

  481ـ ـ رنگرزي شده54075200

  482هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ54075300

  483شده ـ ـ چاپ54075400

  484استر غیر تکستوره باشند هاي پلی رشتهدرصد وزنی یا بیشتر  85ـ ـ که داراي 54076100

  485ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده54077100

  486ـ ـ رنگرزي شده54077200

  487هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ54077300

488چاپ شده ـ ـ 54077400

  489ـ ـ سفید نشده یا سفید شده54078100

  490ـ ـ رنگرزي شده54078200

  491هاي به رنگهاي گوناگون از نخـ ـ 54078300

  492شده چاپ ـ ـ 54078400

  493ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده54079100

  494ـ ـ رنگرزي شده54079200

  495هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ54079300

  496شده ـ ـ چاپ54079400



٣١

پارچههمچنینمصنوعی،هايرشتهنخازبافپودوتارهايپارچه134

.آیندمیدستبه5405  شمارهموادازکهبافپودوتارهاي

  497.آیند هاي تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز به دست می ـ پارچه54081000

  498نشده یا سفیدشده ـ ـ سفید54082100

  499ـ ـ رنگرزي شده54082200

  500هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ54082300

  501شده ـ ـ چاپ54082400

  502ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده54083100

  503ـ ـ رنگرزي شده54083200

  504هاي به رنگهاي گوناگون از نخ  ـ ـ54083300

  505شده چاپ ـ ـ 54083400

دارايکهیکسره،غیرسنتتیکالیافازپودبافوتارهايپارچه135

.باشندیکسرهغیرالیاف سنتتیکوزنیدرصد85حداقل

  506ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده55121100

  507ـ ـ سایر55121900

  508نشده یا سفید شده ـ ـ سفید55122100

  509ـ ـ سایر55122900

  510ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده55129100

  511ـ ـ سایر55129900

85ازکمترکهیکسره،غیرسنتتیکالیافازتاروپودبافهايپارچه136

مخلوط پنبهبامنحصراًیاعمدتاًباشد،الیافاز اینآنهاوزندرصد

  512ـ ـ از الیاف غیر یکسرة پلی استر، ساده باف55131100

  513چهار نخاستر، سه نخ یا  جناغی، همچنین جناغی مورب باف  ـ ـ از الیاف غیر یکسرة پلی55131200



٣٢

  514هاي تار و پود باف از الیاف غیر یکسره پلی استر ـ ـ سایر پارچه55131300.نباشدگرم بیشتر170ازآنهامربعمترهروزنکهشده،

  515هاي تار و پودباف ـ ـ سایر پارچه55131900

  516ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف55132100

  517هاي تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر ـ ـ سایر پارچه55132300

  518هاي تار و پود باف ـ سایر پارچه ـ 55132900

  519از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف ـ ـ 55133100

  520هاي تار و پودباف ـ ـ سایر پارچه55133900

  521استر، ساده باف ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلی55134100

  522هاي تار و پودباف   ـ ـ سایر پارچه55134900

ازکمترکهسنتتیک غیریکسره،الیافازبافپودوتارهايپارچه137

پنبهبامنحصراًیاعمدتاًباشد،الیافاز اینآنهاوزندرصد85

.گرم باشد170ازبیشآنهامربعمترهروزنکهمخلوط شده،

  523استر، ساده باف ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی55141100

  524غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب بافـ از الیاف  ـ 55141200

  525هاي تار و پودباف  ـ ـ سایر پارچه55141900

  526ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف55142100

  527مورب بافباف، همچنین جناغی  استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی55142200

  528استر هاي تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی ـ ـ سایر پارچه55142300

  529هاي تار و پودباف ـ ـ سایر پارچه55142900

  530هایی به رنگهاي متفاوت ـ از نخ55143000



٣٣

  531استر، ساده باف از الیاف غیر یکسره پلی  ـ ـ55144100

  532استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف غیریکسره پلیـ ـ از الیاف 55144200

533استر هاي تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی ـ ـ سایر پارچه55144300

  534هاي تار و پودباف ـ ـ سایر پارچه55144900

535که عمدتاً یا منحصراً با الیاف غیریکسره ریون ویسکوز مخلوط شده باشندـ ـ 55151100یکسرهغیرسنتتیکالیافازپودبافوتارهايسایرپارچه138

  536باشند ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده55151200

537حیوان مخلوط شده باشند) کرك(ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موي نرم 55151300

538.حیوان مخلوط شده باشند) کرك(عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موي نرم ـ ـ که 55151900

  539.ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند55152100

  540حیوان مخلوط شده باشند) کرك(ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موي نرم 55152200

  541یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند عمدتاًـ ـ که 55159100

  542ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده55161100غیریکسرهمصنوعیالیافازپودبافوتارهايپارچه139

  543ـ ـ رنگرزي شده55161200

  544هاي به رنگ گوناگون ـ ـ از نخ55161300

  545شده ـ ـ چاپ55161400

  546سفیدنشده یا سفید شدهـ ـ 55162100

  547شده ـ ـ رنگرزي55162200



٣٤

  548هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ55162300

  549ـ ـ چاپ شده55162400

  550ـ ـ سفیدنشده یا شده55163100

  551ـ ـ رنگرزي شده55163200

  552هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ55163300

553ـ ـ چاپ شده55163400

  554ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده55164100

  555رنگرزي شده  ـ ـ55164200

  556هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ55164300

  557شده چاپ  ـ ـ55164400

558ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده55169100

  559رنگرزي شده  ـ ـ55169200

  560هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ55169300

  561ـ ـ چاپ شده55169400

یاپوشاندهآغشته، اندوده،،حتی (Nonwovens)نبافتههايپارچه140

.مطبق شده

به صورت رول به  High Pressure Water Jetکه از طریق  Spun laceهاي نبافته  ـ ـ ـ پارچه56031110

.متر تولید گردیده است سانتی 120الی  5عرض 

562  

  563ـ ـ ـ سایر56031190

  564به صورت رول به   High Pressure Water Jet که از طریق Spun laceـ ـ ـ پارچه نبافته 56031210



٣٥

.گرم در هر متر مربع تولید گردیده است 55متر و وزن حداکثر  سانتی 120الی  5عرض 

  565ـ ـ ـ سایر56031290

  566*ملحفه یکبار مصرف استریل مورد مصرف در پزشکیـ ـ ـ 56031390

  567گرم در هر متر مربع 150ـ ـ به وزن بیش از 56031400

  568  .گرم در هر متر مربع نباشد 70ولی بیشتر از  گرم در هر متر مربع 25ـ ـ به وزن بیش از 56039200

  569.گرم در هر متر مربع نباشد 150گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از  70ـ ـ به وزن بیش از 56039300

  570گرم در هر متر مربع 150ـ ـ به وزن بیش از 56039400

برايشدهآمادهتورهايطناب؛یاریسمانازبافگرهتورهاي141

نسجیاز موادشده،آمادهتورهايسایروماهیگیري

  571ـ ـ تورهاي آماده شده براي ماهیگیري56081100

  572سایر57050090  .مصرفآمادهحتینسجی،موادازشهاکفپووهافرشسایر142

ازغیرشنیل،هايپارچهوپودبافوتارپلوشومخملهايپارچه143

5806یا5802شماره مشمولهايپارچه

573حیوان) کرك(ـ از پشم یا از موي نرم 58011000

  574نشده هاي مخمل و پلوش با پرز پودي، قطع ـ ـ پارچه58012100

  Corduroy(575مخمل کبریتی (راه  هاي مخمل و پلوش با پرز پودي قطع شده، راه ـ ـ سایر پارچه58012200

  576هاي مخمل و پلوش با پرز پودي ـ ـ سایر پارچه58012300

577هاي شنیل ـ ـ پارچه58012600

578مخمل و پلوش با پرز پودي  ـ ـ پارچه58013100

  Corduroy(579مخمل کبریتی (شده، راه راه  هاي مخمل و پلوش با پرز پودي، قطع ـ ـ پارچه58013200

  580ـ ـ ـ سایر 58013390



٣٦

  581هاي شنیل ـ ـ پارچه58013600

  582  هاي مخمل و پلوش ـ ـ پارچه58013700

583ـ از سایر مواد نسجی58019000

  584  گاز، بغیر از پارچه هاي باریک ـ580658030000ردیف مشمول باریکهايپارچهازغیربه (Gauze)گاز 144

وتارهاياز پارچهغیرتوريهايپارچهسایرو (Tulles)ها تورباف145

  (Lace)ها دانتلنوارتوپ،صورتباف؛ بهقالبیاکشبافپودباف،

 6002مشمول  شمارههايپارچهازغیر (In motifs)فرم مشخص  یا

6006لغایت

585هاي توري ها و سایر پارچه ـ تورباف58041000

  586از الیاف سنتتیک یا مصنوعی   ـ ـ58042100

587ـ ـ از سایر مواد نسجی58042900

بههاي معروفپارچهجملهازپلوش،ومخملهايپارچه146

  باف قالب یا کشباف حلقوي، هاي پرز پارچه و (long pile)پرزبلند

  

588»پرزبلند«هاي معروف به  پارچهـ 60011000

  589از پنبه  ـ ـ60012100

  590از الیاف سنتتیک یا مصنوعی  ـ ـ60012200

  591ـ ـ از سایر مواد نسجی60012900

  592ـ ـ از پنبه60019100

  593ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی60019200

  594ـ ـ از سایر مواد نسجی60019900

ماشینوسیلهبهکهآنهاییجملهاز(تاريکشبافهايپارچه147

مشمول  شمارههايپارچهازغیر )شوندمیتهیهبافیبراقکشباف

6004لغایت 6001

  595ـ ـ رنگ شده60052200

  596از نخهایی با رنگهاي مختلف  ـ ـ60052300

  597شده ـ ـ چاپ60052400



٣٧

  598شده ـ ـ رنگ60053200

  599نخهایی با رنگهاي مختلفـ ـ از 60053300

  600ـ ـ چاپ شده60053400

  601شده ـ ـ رنگ60054200

  602ـ ـ از نخهایی با رنگهاي مختلف60054300

  603ـ ـ چاپ شده60054400

  604ـ سایر60059000

  605شده ـ ـ رنگ60062200بافقالبیاکشبافهايپارچهسایر148

  606مختلفاز نخهایی با رنگهاي   ـ ـ60062300

  607شده ـ ـ چاپ60062400

  608شده ـ ـ رنگ60063200

  609ـ ـ از نخهایی با رنگهاي مختلف60063300

  610شده چاپ ـ ـ60063400

  611شده ـ ـ رنگ60064200

  612ـ ـ از نخهایی با رنگهاي مختلف60064300

  613شده ـ ـ چاپ60064400

  614ـ سایر60069000



٣٨

ژاکت،  (Ensemble)مجموعه  ،صورت،بهدستصورتبهلباس149

و شلوارنیمبند،پیشوبنددارايسرهمشلوار، شلوارژاکت ورزشی،

قالبیاکشبافزنانه یا دخترانه،) شنا لباسازغیر(کوتاهخیلیشلوار

.باف

  615ـ ـ از سایر مواد نسجی61032900

  616ـ ـ از سایر مواد نسجی61033900

  617از سایر مواد نسجی ـ ـ61034900

  618ـ از سایر مواد نسجی61059000بافقالبیاکشبافیا پسرانه،پیراهن مردانه150

دخترانه،یازنانه (Shirt blouse)شمیزیه، بلوز(Blouse)بلوزپیراهن،151

.بافقالبیاکشباف

  619ـ از سایر مواد نسجی61069000

خواب،پیراهنتنکه، (Slip)شورت ژوپون،زیرپیراهنی،یازیردامنی152

اشیاء ودوشامبرروبحمام،ايحولهلباستوي خانه،لباسپیژاما،

.بافقالبیاکشبافدخترانه،یازنانههمانند،

  620ـ ـ از سایر مواد نسجی61089900

  621ـ از سایر مواد نسجی61099000.بافقالبیاهمانند کشبافوچسبان، زیرپوش(T-shirt)شرتتی153

 Waist)هاجلیقه،  کاردیگان،(Pullover)پولوور اسکی،یقهپیراهن154

Coats) بافقالبیاکشبافاشیاء همانند،و.

  622  ـ از سایر مواد نسجی61109000

  623ـ از سایر مواد نسجی61119000بافقالبیاکشبافنوزادان،لباسمتفرعاتولباس155

لباسودستصورتبهاسکیلباسدست،صورتبهورزشیگرمکن156

.بافقالبیاکشبافشنا،

  624ـ ـ از سایر مواد نسجی61121900

زنانههايجوراب  (Panty hose tightes)شلواري  جوراب157

(Stockings) هاجوراب(Socks)جورابشاملآالتجورابو  سایر

  (graduated)شدهبنديدرجه (Compression)تراکمیآالت

بدون (Footwear)هاپوشپايو) واریسهايجورابمثال،براي(

شدهبافیقالبیا (Knittedکشباف (Soles)کفهبردنبکار

  625ـ ـ از دیگر مواد منسوج61152900

  626ـ ـ از سایر مواد نسجی61159900

  627شده با مواد پالستیک یا کائوچوـ آغشته، اندوده یا پوشانده 61161000.بافقالبیادستکش کشبافنیموانگشتییادستکشدستکش؛158

  628از سایر مواد نسجی  ـ ـ61169900

  629و ) Veil(ـ شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت 61171000لباساجزاءباف؛قالبیاکشبافمهیا،ودوختهلباسمتفرعاتسایر159



٣٩

اشیاء همانند.بافقالبکشباف یالباس،متفرعاتیا

ژاکتژاکت، (Ensemble)مجموعهصورتبهدست،صورتبهلباس160

شلواروشلوارنیمبند،پیشوبنددارايشلوار سرهمشلوار،ورزشی،

  .پسرانهیامردانه)شنالباسازغیر(خیلی کوتاه

  630  )لباس بصورت مجموعه(از سایر مواد نسجی  62032900

  631  )ژاکت و ژاکت ورزشی(نسجی از سایر مواد  62033900

  632ـ ـ از سایر مواد نسجی62034900

  633ـ از سایر مواد نسجی62059000پیراهن مردانه یا پسرانه161

  634  )پیراهن و بلوز(از سایر مواد نسجی  62069000  پیراهن و بلوز زنانه یا دخترانه162

  635بند بند و سینه ـ پستان62121000بند بند و سینه پستان163

روبندومقنعهو روسري،چادرکاشکول،گردن،دستمالاشارپ،شال،164

.همانندو اشیاء(Veil)تورصورتو

  636ـ از الیاف سنتتیک62143000

  637ـ از الیاف مصنوعی62144000

  638ـ از سایر مواد نسجی62149000

  639.دستکشدستکش، دستکش یک انگشتی و نیم 62160000دستکشنیموانگشتییکدستکشدستکش،165

  640ـ پتوهاي برقی63011000سفريزیرانداز - پتو166

  641از الیاف سنتیک) غیر از پتوي برقی(ـ پتو و زیرانداز سفري 63014000

اشیاء؛ ، چادرپنجرهودرسایبانپردهسایبان،پردهکاال،روپوش167

.اردوزنی

  642ـ ـ از الیاف سنتتیک63061200

  643نسجی ـ ـ از سایر مواد63061900

  644ـ ـ از الیاف سنتتیک63062200

  645ـ ـ از سایر مواد نسجی63062900



٤٠

  Pneumatic(646(هاي بادي  ـ تشک63064000

  647*ایمنی براي استفاده در مشاغل حرفه اي هاي کفش64011000  ایمنی براي استفاده در مشاغل حرفه اي هاي کفش168

  648  *چکمه هاي آتش نشانی 64021990  چکمه هاي آتش نشانی 169

  649  *چکمه هاي آتش نشانی 64022000

  650  *چکمه هاي آتش نشانی 64029100

  651  *چکمه هاي آتش نشانی 64029900

  652ها که در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي باشند ـ سایر کفش64034000انواع کفش170

  653*کفش ایمنی براي استفاده در مشاغل حرفه اي   ـ ـ64035100

  654*کفش ایمنی براي استفاده در مشاغل حرفه اي   ـ ـ64035900

  655*چکمه هاي طبی براي پسران ، جوانان و مردانـ 64039100

  656*چکمه هاي آتش نشانی ـ ـ 64039900

  657ـ ـ ـ کفش ضدآتش فاقد پنبه نسوز64052010

  658*چکمه هاي طبی براي پسران ، جوانان و مردانـ 64059000

  659نسوز ـ ـ ـ کاله ضدآتش فاقد پنبه65061010کاله ایمنی171

  660ـ ـ ـ سایر65061090

  661از کائوچو یا از مادة پالستیک  ـ ـ65069100

  662ـ ـ از سایر مواد65069900



٤١

  663  *سنگ سایش و برش  68041000*انواع سنگهاي برش و سایش 172

  664ـ ـ از الماس طبیعی یا سنتتیک فشرده شده68042100

  665از سرامیک یا سیلیکاتها ـ ـ ـ 68042230

  666ـ ـ ـ سایر68042290

  667ـ ـ از سنگ طبیعی68042300

  668  مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پی ---   68071010  *عایق هاي رطوبتی  173

  669ـ ـ ـ سایر68071090

  670ـ سایر68079000

مسلححتیسنگ مصنوعی،ازیابتونازسیمان،ازشدهساختهاشیاء174

شده

  671ـ ـ ـ سایر68101190

  672ـ ـ ـ مورد مصرف در سقف، بام68101910

  673ـ ـ ـ مورد مصرف براي سنگفرش68101920

  674ـ ـ ـ از بتون68101930

  Asbestos(675(ـ حاوي پنبه نسوز 68114000.همانندوسلولزوسیمانازنسوز،پنبهوسیمانازشدهساختهاشیاء175

  Corrugated sheets(676(هاي موجدار  ـ ـ ورق68118100

  677و اقالم مشابه  )Tiles(ها و سوفالهاي  ها، پانل ـ ـ سایر ورق68118200

  Articles(678(ـ ـ سایر اقالم 68118900

  679  *)براي وسائط نقلیه موتوري لنت صفحه کالچ و لنت ترمز( حاوي پنبه نسوز ـ 68132000واشر،  ، دیسک، ورق مثالً،( آنها به مربوط اشیاء و سایش قطعات  176



٤٢

 براي نشده، نوار سوار رول، ،)Segment(سگمنت  ، ،)Pad(بالشتک 

یا  معدنی مواد سایر یا نسوز پنبه براساس همانند، یا  کالج براي ترمز،

  ترکیب شده با مواد نسجی یا سایر مواد حتی سلولز،

  Pads(680(ترمز هاي  ها و بالشتک ـ ـ لنت68138100

  681ـ ـ سایر68138900

  682ـ آجر ساختمان69041000سرامیکازهماننداشیاءوپوشسقفآجرمجوف،آجرآجرساختمان،177

  683ـ سایر69049000

 لوله دودکش، بام کالهک پوشش سفال) Roofing tiles(، دودکش178

 براي سرامیکی اشیاء سایر و سرامیک از معماري تزئینات دودکش،

ساختمان

  684ـ سفال پوشش بام69051000

  685ـ سایر69059000

  686.کشی از سرامیک لوله) Fittings(لوله، ناودان و اتصاالت 69060000از سرامیککشیلوله (Fittings)اتصاالتوناودانلوله،179

دیوار،یااجاقروکش کردنیافرشبرايلوحوچهارگوشوکاشی180

همانندوکوچکوبزرگمکعباز سرامیک؛لعاب،بدونوورنیبدون

رويحتیاز سرامیک،لعاببدونوورنیبدونکاري،براي موزاییک

گاهتکیه

مربع یا حتی به اشکالی غیر از  ، مکعب بزرگ و کوچک و همانند،)Tile(ـ کاشی و چهار گوش 69071000

.سانتیمتر جاي گیرد 7که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از   مربع مستطیل،

687  

  688)کاشی پرسالنی(ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک درصد 69079010

  689)کاشی کف(درصد  6ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب بین یک الی 69079020

  690)کاشی منوپروزا(درصد  10الی  6کاشی یا سرامیک با جذب آب بین ـ ـ ـ 69079030

  691)کاشی دیوار(درصد  16الی  10ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب بین 69079040

  692)پولیش شده(ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک درصد ساب خورده 69079050

  693)پولیش نشده(جذب آب کمتر از یک درصد ساب نخورده ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با 69079060

  694ـ ـ ـ سایر69079090

یازدهورنیدیوار،یااجاقکردنروکشیافرشبرايلوحوچهارگوش181

موزاییکبرايهمانندوکوچکبزرگ ومکعبسرامیک؛اززده،لعاب

، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا )Tile(ـ کاشی و چهارگوش 69081000

.سانتیمتر جاي گیرد 7مربع مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 

695  



٤٣

  696)کاشی پرسالنی(ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک درصد 69089010.گاهتکیهرويحتیسرامیک،اززده،یا لعابزدهورنیکاري،

  697)کاشی کف(درصد  6تا  1ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب بین 69089020

  698)کاشی منو پروزا(درصد  10تا  6ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب بین 69089030

  699)کاشی دیوار(درصد  16تا  10ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب بین 69089040

  700)پولیش شده(کمتر از یک درصد ساب خورده ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب 69089050

  701)پولیش نشده(ـ ـ ـ کاشی یا سرامیک با جذب آب کمتر از یک درصد ساب نخورده 69089060

  702ـ ـ ـ سایر69089090

مستراح،لگنبیده،حمام،وانروشویی،پایهروشویی،ظرفشویی،182

مصارفبرايهمانندادوات ثابتوآبریزگاهسیفون،آبمخزن

.سرامیکازبهداشتی

  703ـ از چینی69101000

  704ـ سایر69109000

  705  *ظروف غذاخوري و نوشیدنی چینی   ـ69111000ظروف غذاخوري و نوشیدنی چینی183

حتیپروفیل،یاصفحهبه صورتشدهتختشیشهوریختگیشیشه184

نشدهکارولیانعکاسازمانعیاکنندهجاذب، منعکسالیهیکداراي

.شدهتختشیشهوریختگیدیگر  شیشهبه نحوي

  706ـ ـ ـ داراي الیه یا پوشش غیرانعکاسی70031220

  707ـ ـ ـ سایر70031290

  708ـ ـ ـ سایر70031990

  709هاي مسلح شده با سیم ـ ورق70032000

  710ـ پروفیل70033000

الیهیکدارايحتیورق،صورتبهشده،بادشیشهوکشیدهشیشه185

دیگرنحويبهنشدهکارولیانعکاسمانع ازیاکنندهمنعکسجاذب،

  711ـ ـ ـ داراي الیه یا پوشش غیرانعکاسی70042020

  712ـ ـ ـ سایر70042090



٤٤

  713میلیمتر و کمتر از آن 5/2اي با ضخامتهاي  ـ ـ ـ ورق شیشه70049020

  714میلیمتر 5/2 اي با ضخامتهاي بیشتر از ـ ـ ـ ورق شیشه70049090

آنرويدوهررو یایکفقطکهايشیشهو (Float)فلوتشیشه186

یکدارايحتیورق،یاصفحهبه صورتباشد،شدهصیقلیاساییده

به نحوينشدهکارولیانعکاسازمانعیاکنندهجاذب، منعکسالیه

.دیگر

  715ـ ـ ـ داراي الیه یا پوشش مانع از انعکاس70051010

  716میلیمتر و کمتر از آن 5/2ـ ـ ـ سایر با ضخامتهاي 70051020

  717میلیمتر 5/4  میلیمتر تا 5/2ـ ـ ـ سایر با ضخامتهاي بیشتر از 70051030

  718میلیمتر 5/4ـ ـ ـ سایر با ضخامتهاي بیشتر از 70051090

  719میلیمتر و کمتر از آن 5/2ـ ـ ـ با ضخامت 70052110

  720میلیمتر 5/4میلیمتر تا  5/2ـ باضخامت بیشتر از  ـ ـ70052120

  721میلیمتر 5/4ـ ـ ـ با ضخامت بیشتر از 70052130

  722ـ ـ ـ سایر70052190

  723میلیمتر 5/2میلیمتر و کمتر از  1بیش از  ـ ـ ـ با ضخامت70052910

  724میلیمتر 5/4میلیمتر تا  5/2ـ ـ ـ با ضخامت بیشتر از 70052920

  725یک میلیمتر  حداکثر ـ ـ ـ با ضخامت70052930

  726میلیمتر 5/4ـ ـ ـ با ضخامت بیشتر از 70052940

  727ـ ـ ـ سایر70052990

  728مسلح شده ـ شیشه70053000

  729نقلیه زمینیـ ـ ـ در اندازه و شکل مناسب براي نصب در وسائل 70071110.چندالیهیادادهآبشیشه هايازمتشکلایمنی،شیشه187



٤٥

  730ـ ـ ـ سایر70071190

جاذب یا ) پوشش(ـ ـ ـ که خمیر آن کالً در توده رنگ شده باشد، تیره، روشن یا داراي الیه 70071920

انعکاسی

731  

  732ـ ـ ـ سایر70071990

733ـ ـ ـ سایر در اندازه و شکل مناسب براي نصب در وسائل نقلیه موتوري70072120

  734ـ ـ سایر ـ70072190

735ـ ـ سایر70072900

جاذب یا ) پوشش(ـ ـ ـ که خمیر آن کالً در توده رنگ شده باشد، تیره، روشن یا داراي الیه 70080010جدارهچندعایقهايشیشه188

انعکاسی

736  

 ها درزگیري شده و بصورت غیرقابل اي که اطراف لبه اي بگونه ـ ـ ـ سایر شامل دو قاب شیشه70080020

اند اي از هوا، سایر گازها یا خأل از هم جداشده نفوذ به یکدیگر متصل گردیده و بوسیله الیه

737

738ـ ـ ـ سایر70080090

  739هاي عقب بین براي وسایل نقلیه زمینی ـ آینه70091000آینه خودرو189

استفاده براي سر میز، موردنوعاز (Glassware)ايشیشهظروف190

آشپزخانه

  740*لیوان براي نوشیدنی 70132800

70133300
  741*لیوان براي نوشیدنی 

70133700
  742*لیوان براي نوشیدنی 

  743ـ ـ ـ اوپال70134210

  744ـ ـ ـ ـ سایر70139119

  745ـ ـ ـ ساخته شده بصورت ماشینی70139190



٤٦

مورد استفاده در خط کشی )جاده ها ایمنیجهت(دانه هاي شیشه اي 191

)گالسبید(هاجاده 

  746  جهت ایمنی  جاده ها ـ ـ ـ 70182010

  747  جهت ایمنی  جاده ها ـ ـ ـ 70189020

مواداینازشدهساختهاشیاءو)شیشهپشمجملهاز(شیشهالیاف192

)پودبافوتارپارچهنخ،مثالً،(

  748ـ ـ ـ پشم شیشه70193910

نیمهیاخاماشکالبه)پالتینیاطالباشدهآبکارينقرهجملهاز( نقره193

پودرشکلبهیاساخته،

  749  ـ ـ نیمه ساخته71069200

نیمهیاخاماشکالبه )پالتینباشدهآبکاريطاليجملهاز (طال194

.پودرشکلبهیاساخته،

  750ـ ـ پودر71081100

  751ساخته ـ ـ دیگر اشکال نیمه71081300

پهنايباغیرممزوج،فوالدهايازیاآهنازنوردشدهتختمحصوالت195

ونشدهآبکارينشده،روکشگرم نوردشده،بیشتر،یامیلیمتر600

  .نشدهاندود

  

  

  

بافوالدهاي غیرممزوج،ازیاآهنازنوردشدهتختمحصوالت -ادامه 

آبکارينشده،روکشگرم نوردشده،بیشتر،یامیلیمتر600پهناي

.نشدهاندودونشده

  752نوردشده، داراي طرح و نقوش به صورت برجسته ، فقط گرم)Coil(به صورت طومار ـ 72081000

753میلیمتر یا بیشتر 75/4ـ ـ به ضخامت 72082500

  754متر میلی 75/4  میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 3ـ ـ به ضخامت 72082600

  755میلیمتر 3ـ ـ به ضخامت کمتر از 72082700

  756میلیمتر 1850میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از  16ضخامت  ـ ـ ـ به72083610

757ـ ـ ـ سایر72083790

758میلیمتر 75/4میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از  3ـ ـ به ضخامت 72083800

  759میلیمتر 3ـ ـ به ضخامت کمتر از 72083900

  760 نقوش به صورت برجستهشده، داراي طرح و  ـ به صورت غیر طومار، فقط گرم نورد72084000

  761میلیمتر 1850ـ ـ ـ ورق به عرض بیشتر از 72085110

  762ـ ـ ـ سایر72085190



٤٧

  763میلیمتر 1850ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از 72085210

  764ـ ـ ـ سایر72085290

  765میلیمتر 1850ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از 72085310

  766ـ ـ ـ سایر72085390

  767میلیمتر 5/2میلیمتر و با ضخامت بیشتر از  1850ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از 72085410

  768ـ ـ ـ سایر72085490

  769ـ سایر72089000

600پهنايباغیرممزوج،فوالدازیاآهنازشده،نوردتختمحصوالت196

یا نشدهآبکارينشده،روکشسرد نوردشده،بیشتر،یامیلیمتر

.اندودنشده

  770میلیمتر یا بیشتر 3ـ ـ به ضخامت 72091500

  771میلیمتر 3میلیمتر ولی کمتر از  1ـ ـ به ضخامت بیش از 72091600

  772میلیمتر تجاوز نکند 1میلیمتر یا بیشتر ولی از  5/0ـ ـ به ضخامت 72091700

773میلیمتر 5/0ـ ـ به ضخامت کمتر از 72091800

  774میلیمتر یا بیشتر 3به ضخامت ـ ـ 72092500

775میلیمتر 3میلیمتر ولی کمتر از  1ـ ـ به ضخامت بیش از 72092600

  776میلیمتر تجاوز نکند 1میلیمتر یا بیشتر ولی از  5/0ـ ـ به ضخامت 72092700

777میلیمتر 5/0ـ ـ به ضخامت کمتر از 72092800

778ـ سایر72099000

  779میلیمتر یا بیشتر 5/0ـ ـ به ضخامت 72101100باممزوج،غیرفوالدهايازیاآهنازشده،نوردتختمحصوالت197



٤٨

  780میلیمتر 5/0ـ ـ به ضخامت کمتر از 72101200.شدهاندودهیاشدهآبکاريشده،بیشتر، روکشیامیلیمتر600پهناي

  781همچنین با آلیاژ سرب و قلعیا اندوده شده با سرب، ) Plated(ـ آبکاري شده 72102000

  782لیتـ آبکاري شده یا اندوده شده با روي به طریق الکترو72103000

783اي ـ ـ کنگره72104100

  784ـ ـ سایر72104900

785یا اندود شده با اکسیدهاي کروم یا با کروم و اکسیدهاي کروم) Plated(ـ آبکاري شده 72105000

  786شده یا اندوده شده با آلیاژهاي روي ـ آلومینیومـ ـ آبکاري 72106100

787ـ ـ سایر72106900

788زده یا اندود شده با مواد پالستیک شده، ورنی ـ رنگ72107000

  789ـ سایر72109000

پهنايباغیرممزوج،فوالدهايازیاآهنازشده،نوردتختمحصوالت198

.نشدهاندودیانشدهآبکارينشده؛میلیمتر، روکش600ازکمتر

، با )Closed box pass(ـ ـ نورد شده از چهار طرف یا نورد شده در دستگاه شیاردار بسته 72111300

میلیمتر یا بیشتر، به صورت غیر طومار و بدون طرح و  4میلیمتر و ضخامت  150پهناي بیش از 

نقش برجسته

790  

  791بیشترمیلیمتر یا  75/4ـ ـ سایر، به ضخامت 72111400

  792میلیمتر 5/0ـ ـ ـ با ضخامت کمتر از 72111910

  793ـ ـ ـ سایر72111990

  794میلیمتر 5/0ـ ـ ـ به ضخامت کمتر از 72112310

  795ـ ـ ـ سایر72112390



٤٩

  796میلیمتر 5/0ـ ـ ـ به ضخامت کمتر از 72112910

  797ـ ـ ـ سایر72112990

  798ـ سایر72119000

پهنايباغیرممزوج،فوالدهايازیاآهنازشده،نوردتختمحصوالت199

.شدهاندودیاشدهآبکاريشده،میلیمتر، روکش600ازکمتر

  799  قلع شده یا اندوده شده با ـ آبکاري  72121000

  800شده یا اندوده شده با روي به طریقه الکترولیت ـ آبکاري72122000

  801میلیمتر 5/1ضخامت بیشتر از ـ ـ ـ ورق گالوانیزه به 72123010

  802میلیمتر 3/0ـ ـ ـ ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از 72123020

  803ـ ـ ـ سایر72123090

میلیمتر و  5/0نوار فوالدي غیر ممزوج پوشش داده شده با روي و پلیمر به ضخامت حداکثر ـ 72124010

میلیمتر 60عرض حداکثر 

804  

  805  ـ ـ ـ سایر72124090

  806شده ـ به نحو دیگري آبکاري شده یا اندوده72125000

  807شده ـ روکش72126000

ازشده،پیچیدهنامنظمطومارهايصورتبهنوردشده،گرمها،میله200

.غیرممزوجفوالدهايازیاآهن

  808میلیمتر 9ـ ـ ـ میلگرد کالف با قطر کمتر از 72131010

  809ـ ـ ـ سایر72131090

 Non-alloy free-cutting( –) تراش خوش (ـ سایر، از فوالدهاي غیر ممزوج تراشکاري 72132000

steel(

810  

  811)میلیمتر پرکربن 5/5مفتول فوالدي (میلیمتر 9ـ ـ ـ به صورت کالف با قطر کمتر از 72139110



٥٠

  812ـ ـ ـ مفتول فوالدي جهت ساخت الکترود جوشکاري72139120

  813ـ سایر ـ ـ72139190

  814ـ ـ سایر72139900

شده،آهنگريفقطممزوجغیرهايفوالدازیاآهنازهامیلهسایر201

همچنینشده،اکسترودگرمشده یاکشیدهگرمیاشدهنوردگرم

.اندشدهدادهتابشدناز نوردبعدکهآنهایی

  815شده ـ آهنگري72141000

هایی باشند که در فرآیند نورد  گودي یا سایر تغییر شکل یافتگیـ داراي دندانه، برآمدگی، 72142000

.اند حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شده

816  

  817)خوش تراش(ـ سایر، از فوالدهاي غیرممزوج تراشکاري 72143000

  818)غیر از مربع(ـ ـ با سطح مقطع عرضی مستطیل 72149100

  819ـ ـ سایر72149900

  820فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده) تراش خوش(ـ از فوالد غیر ممزوج تراشکاري 72151000غیرممزوجفوالدهايازیاآهنازهامیلهسایر202

  821ـ سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده72155000

  822  سایر72159000

، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، با Hیا  U ،Iـ پروفیل با مقطع 72161000غیرممزوجفوالدهايازیاآهناز (profile)پروفیل203

میلیمتر 80بلندي کمتر از 

823  

  L824ـ ـ پروفیل با مقطع 72162100

  T825ـ ـ پروفیل با مقطع 72162200

  U826ـ ـ پروفیل با مقطع 72163100

  I827ـ ـ پروفیل با مقطع 72163200



٥١

  H828ـ ـ پروفیل با مقطع 72163300

 80فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اگسترود شده، با بلندي  ،Tیا  Lـ پروفیل با مقطع 72164000

میلیمتر یا بیشتر

829  

  830نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اگسترود شده ها، فقط گرم ـ سایر پروفیل72165000

  Flat-rolled products(831(نورد شده تختحاصل از محصوالت   ـ ـ72166100

  832ـ ـ سایر72166900

 Flat-rolled(ـ ـ سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصوالت تخت نورد شده 72169100

Products(

833

  834ـ ـ ـ انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور72169910

835ـ ـ ـ سایر72169990

  836آبکاري نشده یا اندود نشده، حتی صیقل شده ACSRـ ـ ـ مفتول 72171010.غیرممزوجفوالدهايازیاآهنازمفتول204

837ـ ـ ـ مفتول بیدوایر آبکاري نشده یا اندودنشده، حتی صیقل شده72171020

PRE تنیده فوالدي ـ ـ ـ مفتول پیش72171030 Stressed CONCRETE WIRE) PC WIRE  ( از جنس

کربن غیرممزوج سرد کشیده شده با مقطع گرد بصورت کالف یا شاخه، تک رشته در فوالد پر 

میلیمتر 20الی  4اقطار 

838

  839ها آبکاري نشده یا اندود نشده، حتی صیقل شده ـ ـ ـ سایر مفتول72171090

  840آبکاري شده یا اندود شده با روي ACSRـ ـ ـ مفتول 72172010

  841هاي آبکاري شده یا اندودشده با روي مفتولـ ـ ـ سایر 72172090

  842ـ ـ ـ مفتول بیدوایر72173010



٥٢

  843هاي آبکاري شده یا اندود شده با سایر فلزات معمولی ـ ـ ـ سایر مفتول72173090

  844ـ سایر72179000

یامیلیمتر600باپهناينزن،زنگفوالدازنوردشدهتختمحصوالت205

  .بیشتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  845میلیمتر 10ـ ـ به ضخامت بیش از 72191100

  846میلیمتر 10میلیمتر یا بیشتر ولی حداکثر  75/4ـ ـ به ضخامت 72191200

  847میلیمتر 75/4  میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 3ـ ـ به ضخامت 72191300

848میلیمتر 3ـ ـ به ضخامت کمتر از 72191400

  849میلیمتر 10بیش از ـ ـ به ضخامت 72192100

  850میلیمتر 10میلیمتر یا بیشتر و حداکثر  75/4ـ ـ به ضخامت 72192200

  851میلیمتر 75/4میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از  3ـ ـ به ضخامت 72192300

  852میلیمتر 3ـ ـ به ضخامت کمتر از 72192400

853میلیمتر یا بیشتر 75/4ـ ـ به ضخامت72193100

  854  میلیمتر 75/4میلیمتر  یا بیشتر  ولی کمتر از  3ـ ـ به ضخامت 72193200

855میلیمتر 3ـ ـ به ضخامت بیش از یک میلیمتر ولی کمتر از 72193300

  856میلیمتر 1میلیمتر یا بیشتر و حداکثر  5/0به ضخامت   ـ ـ72193400

857میلیمتر 5/0ـ ـ به ضخامت کمتر از 72193500

858ـ سایر72199000

  859میلیمتر یا بیشتر 75/4ـ ـ به ضخامت 60072201100ازکمترپهنايبانزن،زنگفوالدازنوردشدهتختمحصوالت206



٥٣

  860میلیمتر 75/4ـ ـ به ضخامت کمتر از 72201200.میلیمتر

  861ـ فقط سرد نوردشده72202000

  862ـ سایر72209000

ازشده،نامنظم پیچیدهطومارهايصورتبهنوردشده،گرمها،میله207

.نزنزنگفوالد

  863.نزن شده، از فوالد زنگ ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهاي نامنظم پیچیده میله72210000

  864ـ ـ با سطح مقطع دایره72221100.نزنزنگفوالدازپروفیلنزن،نگزفوالدازهامیلهسایر208

  865ـ ـ سایر72221900

  866ها، فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده ـ میله72222000

  867ها ـ سایر میله72223000

  868ـ پروفیل72224000

  869.نزن مفتول از فوالد زنگ72230000.نزنزنگفوالدازمفتول209

600پهنايباممزوج،فوالدهايسایرازنوردشدهتختمحصوالت210

بیشتریامیلیمتر

  870دار شده هاي جهت داراي دانه ـ ـ 72251100

  871ـ ـ سایر72251900

  872ـ سایر، فقط گرم نورد شده، به صورت طومار72253000

873نوردشده، به صورت غیر طومار ـ سایر، فقط گرم72254000

  874ـ سایر، فقط سرد نوردشده72255000

875الکترولیتـ ـ آبکاري شده یا اندوده شده با روي به طریقه 72259100

  876ـ ـ آبکاري شده یا اندوده شده با روي به نحوي دیگر72259200



٥٤

877ـ ـ سایر72259900

211

ازکمترپهنايباممزوج،فوالدهايسایرازشدهنوردتختمحصوالت

میلیمتر600

878دار شده هاي جهت ـ ـ داراي دانه72261100

  879ـ ـ سایر72261900

  880فوالدهاي تندبرـ از 72262000

  881ـ ـ فقط گرم نوردشده72269100

  882شده ـ ـ فقط سرد نورد72269200

883ـ ـ سایر72269900

ازشده،پیچیدهنامنظمطومارهايصورتبهشده،نوردگرمها،میله212

.ممزوجفوالدهايسایر

884ـ از فوالدهاي تندبر72271000

885منگنزـ از فوالدهاي سیلیکو 72272000

  886ـ سایر72279000

فوالدهايسایرازپروفیل،ممزوج؛فوالدهايسایرازها،میلهسایر213

.غیرممزوجیاممزوجفوالدهايازممزوج،

887ها، از فوالدهاي تندبر ـ میله72281000

888ها، از فوالد سیلیکو منگنز ـ میله72282000

  889نوردشده، گرم کشیده شده یا اگسترود شدهها، فقط گرم  ـ سایر میله72283000

  890ها، فقط آهنگري شده ـ سایر میله72284000

  891ها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده ـ سایر میله72285000

  892ها ـ سایر میله72286000

  893ـ پروفیل72287000



٥٥

  894سیلیکومنگنزـ از فوالدهاي 72292000ممزوجفوالدهايسایرازمفتول214

  895ـ ـ ـ از فوالد فنري کرم سیلیکون72299010

  896از فوالد فنري کرم وانادیوم  ـ ـ ـ 72299020

 35تا  2 رهاي ممزوج سرد کشیده شده، آنیل و فسفاته شده به صورت کالف به قط مفتولـ ـ ـ 72299030

میلیمتر  

897  

  898ـ ـ ـ سایر72299090

ازغیر(فوالدازیاآهنازدرز،بدونتوخالی،هايپروفیلوهالوله215

  )چدن

سرد از ضخامت آن ) (Cold-rolled(یا سرد نورد شده   )Cold-dran(ـ ـ سرد کشیده شده 73043100

))Cold-reduced(کاسته شده 

899  

  900ـ ـ سایر73043900

  901)کاسته شدهسرد از ضخامت آن (ـ ـ سرد کشیده شده یا سرد نورد شده 73044100

  902ـ ـ سایر73044900

  903دار هاي فوالدي پرکربن کرم ـ ـ ـ لوله73045110

  904ـ ـ ـ سایر73045190

  905ـ ـ سایر73045900

  906ـ سایر73049000

 مشابهی طریق به یا شده پرچ شده، داده جوش مثالً،( ها لوله سایر216

 قطر که مدور،/  میلیمتر 406عرضی  مقطع سطح با ،)شده مسدود

.فوالد از یا آهن از باشد، 4 از بیش آن خارجی

  907ور الکتریکی غوطه) ARC(داده شده از درازا با قوس  ـ ـ جوش73051100

  908داده شده از درازا سایر، جوش  ـ ـ73051200

  Coating(909(ـ ـ ـ اندود شده 73051910



٥٦

  910ـ ـ ـ سایر73051990

 یا شده داده جوش  درز با مثالً،( توخالی هاي پروفیل و ها لوله سایر217

 آهن از ،)شده مسدود مشابهی به طریق یا شده پرچ نشده، داده جوش

  .فوالد از یا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  911  میلیمتر 2/203کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی 73061110

  912میلیمتر 4/406میلیمتر و حداکثر  2/203حداقل ـ ـ ـ با قطر خارجی 73061190

  Coating(913(ـ ـ ـ اندود شده 73061910

  914ـ ـ ـ سایر73061990

  915  میلیمتر 2/203کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی 73062110

  916میلیمتر 4/406میلیمتر و حداکثر  2/203حداقل ـ ـ ـ با قطر خارجی 73062190

  917ـ ـ سایر73062900

  918متر و کمتر ها با قطر خارجی یک سانتی ـ ـ ـ لوله73063010

  919میلیمتر 2/203کمتر  از  میلیمتر و 10ها با قطر خارجی بیش از  ـ ـ ـ لوله73063020

  920میلیمتر 4/406میلیمتر و حداکثر  203/ها با قطر خارجی  ـ ـ ـ سایر لوله73063090

  921  میلیمتر 2/203کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی 73064010

  922میلیمتر 4/406میلیمتر و حداکثر  2/203حداقل ـ ـ ـ با قطر خارجی 73064090

  923  میلیمتر 2/203کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی 73065010

  924میلیمتر 4/406میلیمتر و حداکثر  2/203حداقل ـ ـ ـ با قطر خارجی 73065090

  925  میلیمتر   2/203کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی 73066110

  926میلیمتر و باالتر 2/203 ـ ـ ـ با قطر خارجی 73066190



٥٧

  

 داده جوش  درز با مثالً،( توخالی هاي پروفیل و ها لوله سایر - ادامه 

 ،)شده مسدود مشابهی به طریق یا شده پرچ نشده، داده جوش یا شده

.فوالد از یا آهن از

  927  میلیمتر   2/203کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی 73066910

  928میلیمتر و باالتر 2/203 ـ ـ ـ با قطر خارجی 73066990

  929  میلیمتر   2/203کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی 73069010

  930میلیمتر و باالتر 2/203 ـ ـ ـ با قطر خارجی 73069090

  Flange(931(فالنج  ـ ـ 73072100

  932شده ـ ـ زانویی و مهره و ماسوره حدیده73072200

  Butt welding(933(ـ ـ لوازم و اتصاالت براي جوشکاري لب به لب 73072300

  Flange(934(ـ ـ فالنج 73079100

  935حدیده شده)Sleeve(ـ ـ زانویی و مهره و ماسوره 73079200

  Butt welding(936(ـ ـ لوازم و اتصاالت براي جوشکاري لب به لب 73079300

  937ـ ـ سایر73079900

  938  درب اتوماتیک طبقات آسانسور  73083010اتوماتیک طبقات آسانسوردرب 218

  939  قوطی نوشابه و آبمیوهـ ـ ـ   73102110قوطی اسپري ،قوطی کمپوت و کنسروقوطی نوشابه و آبمیوه، 219

  940ـ ـ ـ قوطی کمپوت و کنسرو73102120

  941* قوطی کمپوت و کنسروقوطی نوشابه و آبمیوه، ـ ـ ـ 73102190

  942ـ ـ ـ قوطی اسپري73102910

  943* قوطی کمپوت و کنسرو، قوطی نوشابه و آبمیوه،  قوطی اسپري ـ ـ ـ 73102990



٥٨

  944  ظروف چدنی،آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع شده73110000شده مایع یا فشرده گازهاي براي فوالدي یا آهنی چدنی، ظروف220

 )Plaited band( باف، گیس نوار کابل، طناب، تابیده، هم به مفتول221

 براي نشده ،عایق فوالد یا آهن از اشیاءهمانند، و )Sling(بار  طناب

.مصرف برق

  945  *) طناب فوالدي(سیم بکسل   73121020

  946هاي به هم تابیده، طناب و کابل ـ ـ ـ سایر مفتول73121090

  947ـ سایر73129000

  948  زنجیر مانع لغزندگی -73152000)خودرو زنجیر چرخ( لغزندگی  مانع زنجیر222

  Tack(*949(میخ، میخ سرپهن  73170000انواع میخ223

224  

 قالب )Coach Screw(بزرگ ، پیچ مهره مهره، خور، مهره پیچ پیچ،

  .فوالد از یا آهن پرچ از چدن، میخ )Screw hook(پیچی ،

  

  

  

  

  

  

  

  950ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل73181110

  951ـ ـ سایر ـ73181190

  952ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل73181210

  953ـ ـ ـ سایر73181290

  954ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل73181310

  955ـ ـ ـ سایر73181390

  956ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل73181410

  957ـ ـ ـ سایر73181490

  958ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل73181510

  959سایر ـ ـ ـ73181590

  960ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل73181610



٥٩

  961ها ـ ـ ـ سایر مهره73181690

  962ـ ـ سایر73181900

  963میخ پرچ  ـ ـ73182300

 دیگ داراي که آنهایی جمله از(  طبخ اجاق منقل، فردار، اجاق بخاري،225

 پز کباب )Barbecue(کن، بریان ،)مرکزي باشند حرارت براي فرعی

 وسایل و )Plate-Warmer(وسایل و کن گرم خوراك گازدستی، اجاق

 از آنها، قطعات و همچنین اجزاء خانگی، مصارف با همانند غیربرقی

.فوالد از یا آهن چدن،

  964ـ ـ ـ اجاق گاز فردار مبله73211110

  965ـ ـ ـ اجاق گاز رومیزي توکار73211120

  966ـ ـ ـ فر گازي توکار73211130

  967ـ ـ ـ سایر73211190

  968ـ ـ با سوخت مایع73211200

  Solid fuel(969(ـ ـ سایر، شامل وسایل با سوخت جامد 73211900

  970ـ ـ با سوخت گازي یا هم با گاز و هم با سایر سوختها73218100

  971ـ ـ با سوخت مایع73218200

  972ـ ـ سایر، شامل وسایل با سوخت جامد73218900

 قطعات و اجزاء و غیربرقی، کننده گرم با مرکزي، حرارت براي رادیاتور226

 هواي هاي کننده توزیع و هوا کننده گرم ازفوالد، یا آهن چدن، از آنها،

 را مطبوع یا هواي تازه توزیع عمل که هایی کننده توزیع جمله از(گرم 

 موتور یا بادزن یک داراي کننده غیربرقی، گرم با ،)دهند می انجام نیز

 آنها، قطعات اجزاء و و )Blower(موتوري، دم یا )Ventilator(محرك 

فوالد از یا آهن چدن، از

  973از چدن  ـ ـ73221100

  974  ـ ـ سایر73221900

اجزا و قطعات دستگاه هاي گرما تاب که در آنها انتقال حرارت به روش تابش بوده و با  --- 73229010

  .سوخت گاز کار می کند 

975  

  976  سایر --- 73229090

  977  *  کتري رو گازي، دیگ زودپز --- 73239390



٦٠

  978نزن ـ ظرفشویی و روشویی، از فوالد زنگ73241000نزن زنگ فوالد از روشویی، و ظرفشویی227

  Nickel-silver(979ورشو (یا مس ـ نیکل ـ روي ) Cupro-nickel(ـ ـ براساس مس ـ نیکل 74112200مسی هاي لوله228

 عایق برق مصرف براي که مس از همانند، و باف گیس نوار کابل، طناب،229

.باشند نشده

  980.باف و همانند، از مس که براي مصرف برق عایق نشده باشند طناب، کابل، نوار گیس74130000

 کاغذ، روي بر ملصق یا شده چاپ حتی( آلومینیوم از نازك نوار و ورق230

 ضخامت به) همانند مواد از گاه روي تکیه یا پالستیک مواد مقوا،

).گاه تکیه احتساب بدون( میلیمتر 2/0حداکثر 

  981میکرون 7به ضخامت حداکثر ـ ـ 76071110

  982ـ ـ ـ سایر  76071190

  983ـ ـ سایر76071900

  984گاه ـ روي تکیه76072000

 جمله از( آلومینیوم از همانند ظروف و قوطی پیت، بشکه، چلیک،  231

 گازهاي باستثناي( مواد گونه هر براي ,) نرم یا سخت اي لوله ظروف

 بدون دستگاههاي لیتر، 300 حداکثر گنجایش به شده، یا مایع فشرده

  .حرارت عایق پوشش یا پوشش داخلی با حتی حرارتی، یا مکانیکی

  985  بدون درز آلومینیومی براي انواع نوشابه و نوشیدنیـ ـ ـ قوطی 76129020

  986  ـ ـ ـ سایر76129090

  987  ظروف آلومینیومی براي گازهاي فشرده یا مایع شده76130000.شده مایع یا فشرده گازهاي براي آلومینیومی ظروف232

ظروف آشپزخانه ( ظروف آشپزخانه اي آلومینیومی با پوشش نچسب    233

  و رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزي) اي تفلون

  988  رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزي ـ ـ ـ  76151010

  989  *)ظروف آشپزخانه اي تفلون( ظروف آشپزخانه اي آلومینیومی با پوشش نچسب 76151090

  990  بیل و بیلچه -82011000بیلچه و بیل 234

  991ـ اره دستی82021000اره و تیغه اره 235

  992هاي مستقیم براي کارکردن روي فلزات تیغه اره ـ ـ82029100

  993چوب ساب و ابزارهاي همانند ـ سوهان،82031000 گازانبر، ،)برنده هاي انبردست ازجمله( انبردست ساب، چوب سوهان،236
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 ابزارهاي و کن سوراخ بر، منگنه پیچ بر، لوله بري، فلز قیچی مقاش،

.همانند دستی

  994ابزارهاي همانند، گازانبر، مقاش و )هاي برنده از جمله انبردست(ـ انبردست 82032000

  995بري و ابزارهاي همانند ـ قیچی فلز82033000

  996کن و ابزارهاي همانند بر، منگنه سوراخ بر، پیچ ـ لوله82034000

 باستثناي آچار ولی دینامومتریک آچارهاي جمله از( آچاردستی237

)  Interchangeable spanner Socket(آچاربکس  ؛ ) قالویزکردن

دسته داراي حتی

  997ـ ـ داراي دندانه ثابت82041100

  998ـ ـ داراي دندانه متغیر82041200

  999ـ آچاربکس، حتی داراي دسته82042000

 گفته دیگر جاي در که ،)بري شیشه الماس جمله از( دستی ابزارهاي238

 گیره، کاري؛ لحیم چراغ باشد؛ تعرفه نشده دیگر شماره مشمول و نشده

 را ماشین ابزارها قطعات و اجزاء یا لوازم که آنهایی از همانند، غیر و قید

 پایه تیزکنی چرخ حمل؛ آهنگري قابل کوره سندان، دهند؛ می تشکیل

.پایی یا دستی دار

  1000کردن یا قالویز کردن کردن، حدیده ـ ابزار براي سوراخ82051000

  1001ـ چکش و پتک82052000

  1002ابزارهاي برنده همانند براي کار روي چوبـ رنده، اسکنه، مغار و 82053000

  1003  پیچ گوشتی با حسگر ولتاژ  ـ ـ ـ82054010

  1004سایر  ـ ـ ـ82054090

 یا گلکاري و باغبانی کشاورزي، هاي ماشین برنده براي هاي تیغه و کارد239

جنگلداري

  1005هاي کشاورزي، باغبانی و گلکاري یا جنگلداري ـ براي ماشین82084000

  double edge(1006(ـ ـ ـ تیغ دولبه بدون دسته 82121010آنها تیغه و خودتراش و سلمانی تیغ240

 رود قفل مغزي و کلونی از نوعی که براي وسایل نقلیه موتوري به کار می241

و قفل آویز و قفل درب آسانسور

  1007آویز ـ قفل83011000

  1008رود موتوري به کار می ـ قفل مغزي و کلونی از نوعی که براي وسایل نقلیه83012000

  1009*قفل درب آسانسور ـ ـ ـ 83014090

  1010ـ از آهن یا از فوالد83071000.ملحقات بدون یا با معمولی انحناء  از فلزات قابل هاي لوله242
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  1011ـ از سایر فلزات معمولی83079000

  1012اي و چاکدار هاي لوله ـ میخ پرچ83082000چاکدار و اي لوله هاي پرچ میخ243

  انواع الکترود جوشکاري244

  

  1013ـ الکترودهاي اندودشده براي جوشکاري با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی83111000

  1014معمولی هاي پرشده براي جوشکاري با قوس الکتریکی، از فلزات ـ مفتول  83112000

جوشکاري با شعله، از فلزات کاري یا  هاي اندودشده و مفتولهاي پرشده، براي لحیم ـ میله83113000

معمولی

1015  

  1016ـ سایر83119000

 گرم آب هاي دیگ از غیر( بخارها سایر یا آب بخار مولد هاي دیگ245

 نیز کم فشار با آب بخار تولید به حال قادر عین در که مرکزي حرارت

گرم العاده فوق آب مولد هاي ؛ دیگ) باشند می

  1017تن در ساعت 45با تولید بخار بیشتر از  اي ـ ـ دیگهاي بخار آب لوله84021100

  1018تن بخار در ساعت 45اي با تولید حداکثر  ـ ـ دیگهاي بخار آب لوله84021200

  Hybrid(1019(هاي مولد بخار، همچنین دیگهاي مختلط بخار  ـ ـ سایر دیگ84021900

  1020العاده گرم ـ دیگهاي مولد آب فوق84022000

 8402شماره  که مشمول آنهایی غیراز مرکزي حرارت گرم آب دیگهاي246

.می باشند

  1021هاي آب گرم ـ دیگ84031000

1022ـ ـ ـ دوزمانه84073110.دوار یا تناوبی احتراقی  - اي  جرقه سوز درون پیستونی موتورهاي247

1023ـ ـ ـ دوزمانه84073210

1024ـ ـ ـ دوزمانه84073310

1025سیکلت ـ ـ ـ سایر براي انواع موتور84073330

1026)بنزین و گاز(ـ ـ ـ دوگانه سوز 84073340
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1027ـ ـ ـ سایر84073390

1028)بنزین و گاز(ـ ـ ـ گازسوز و دوگانه سوز 84073410

1029ـ ـ ـ سایر84073490

  1030ـ سایر موتورها84079000

 و دیزل موتورهاي( احتراقی – تراکمی سوز درون پیستونی موتورهاي248

)دیزل نیمه

  1031)پایه گازسوز(ـ ـ ـ گاز سوز 84082010

1032ـ ـ ـ سایر84082090

1033اسب بخار 150با قدرت تا  ـ سایر موتورها84089010

1034ـ ـ ـ سایر  84089090

 موتورهاي به مربوط اساساً یا منحصراً باشد معلوم که قطعاتی و اجزاء249

.می باشند  8408یا  8407شماره 

1035کامل گازسوزـ ـ ـ کیت 84099110

1036  گازسوز براي موتورهايـ ـ ـ 84099920

1037ـ ـ ـ کیت کامل گازسوز84099950

پمپ انژکتور خودرو، پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ   250

  * پمپ کولر آبیترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، 

1038  پمپ انژکتورـ ـ ـ 84133010

1039  پمپ سوخت خودروهاي بنزینی انژکتوري  ـ ـ ـ  84133020

پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو   ـ ـ ـ84133090

*  

1040  

  1041*پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو   84136020

1042*پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو   84136030

1043*پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو   84136090
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1044ـ ـ ـ پمپ کولر آبی84137010

پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو   ـ ـ ـ84137090

*

1045

 یا هاي تسویه کالهک ها، بادزن گازها و سایر یا هوا کمپرسورهاي251

.فیلتر به مجهز حتی بادزن با توام تخلیه هوا

با قدرت حداکثر یک اسب ) سازگار با الیه ازون(ـ ـ ـ کمپرسورهاي برودتی با گاز غیرفریونی 84143011

35/1با ضریب کارایی حداقل   )کیلووات 75/0(بخار 

1046

اسب حداکثر یک با قدرت ) سازگار با الیه ازون(ـ ـ ـ کمپرسورهاي برودتی با گاز غیرفریونی 84143019

  35/1با ضریب کارایی کمتر از  )کیلووات 75/0(بخار 

1047

با قدرت بیش از یک اسب  )سازگار با الیه ازون(ـ ـ ـ کمپرسورهاي برودتی با گاز غیرفریونی 84143020

  )کیلووات 75/0(بخار 

1048

1049مخصوص کولر خودروهاي سواري، سواري کار و وانتـ ـ ـ کمپرسورهاي برودتی 84143030

مخصوص کولر خودروهاي اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کمپرسورهاي برودتی یخچال   ـ ـ ـ  84143040

  کامیونت، ماشین آالت راهسازي و کشاورزي

1050  

  1051  سایر---84143090

بام یا پنجره، توام شده با  هاي پشت هاي رومیزي، زمینی، دیواري، سقفی، هواکش بادزن ـ ـ84145100

وات 125موتور برقی به قدرت حداکثر 

1052

1053هود آشپزخانهـ 84146010

1054مربوط به کمپرسورهاي پیچی )Air End(ـ ـ ـ واحدهاي هواساز 84148010

1055ـ ـ ـ سایر84148090

1056براي انواع بادزنـ ـ ـ 84149010

Split Unit(1057( جدا از همـ ـ ـ دستگاه تهویه مطبوع 84151010 و موتوري بادزن یک از متشکل مطبوع تهویه دستگاههاي و ها ماشین252
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 و ها ماشین همچنین و رطوبت، حرارت تغییر مختص وسایل

  نیست تنظیم قابل جداگانه درجه رطوبت در آنها که دستگاههایی

  

1058ـ ـ ـ سایر84151090

1059  دستگاه تهویه مطبوع جهت خودروهاي سواري و وانت---84152010

  1060  سایر---  84152090

تلمبه ( گرما   /توام شده با یک دستگاه مولد سرما و یک سوپاپ براي برگشت گردش سرما  -84158100

  )هاي قابل برگشت حرارتی 

1061  

1062  دستگاه مولد سرما، توام شده با یک ـ ـ  سایر  84158200

1063  بدون دستگاه مولد سرما  --  84158300

1064هاي کوره براي سوخت مایع ـ مشعل84161000گاز یا گردشده جامد سوخت مایع، سوخت براي کوره هاي مشعل253

1065هاي مختلط ـ سایر مشعلهاي کوره، همچنین مشعل84162000

1066پزي پزي یا بیسکویت ـ تنورهاي نانوایی، شیرینی84172000بیسکویت پزي یا پزيشیرینی  نانوایی، تنورهاي254

 یا برقی منجمدکننده، یا سردکننده تجهیزات سایر و ،فریزرها یخچالها255

 تهویه دستگاههاي و ها ماشین از حرارتی غیر هاي تلمبه غیربرقی،

  8415شماره  مطبوع

  

  

  

1067درهاي خارجی جداگانهـ یخچال فریزرهاي مجهز به 84181000

1068ـ نوع تراکمی ـ 84182100

1069ـ ـ سایر84182900

  1070لیتر 800ـ فریزر از نوع صندوقی، به گنجاش حداکثر 84183000

  1071لیتر 900ـ فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر 84184000

 Display(هاي  ها، پیشخوان کابینت، )Chests(ها  صندوقچه) (Furniture(ـ سایر مبلمان 84185000

Counters (ها  نمایش، ویترین)Show cases (براي نگهداري و نمایش، یکپارچه شده ) و غیره

با تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده

1072

1073ـ ـ ـ انواع چیلرهاي جذبی84186910
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1074ـ ـ ـ سایر84186990

 آزمایشگاهی، یا تجهیزات )Plant(آالت  ماشین مجموعه آالت، ماشین256

سایر  فرها و و ها کوره باستثناي( شوند گرم می برق با که آنهایی حتی

 که فرآیندي با آوردن مواد عمل براي) 8514شماره  مشمول ادوات

 دادن، بو پختن، کردن، گرم از قبیل باشند حرارت یا تغییر مستلزم

 کردن، تحت پاستوریزه کردن، استرلیزه کردن، ، تصفیه کردن تقطیر

 غلیظ دادن، بخار کردن، کردن، تبخیر خشک قراردادن، بخار فشار

 آالت از ماشین مجموعه یا آالت ن ماشی از کردن، غیر سرد یا کردن

 یا زودجوش هاي کن گرم خانگی آب مصارف براي استفاده مورد نوع

غیربرقی مخزنی،

1075)وگرمایشیبهداشتیآبگرم(منظوره دوپکیجـ ـ ـ 84191110

1076  ـ ـ ـ سایر84191190

1077  سایر ـ ـ84191900

1078  لیتر 24اتوکالو دندانپزشکی تا حجم  --- 84192010

1079  سایر --- 84192090

  1080ـ ـ براي تهیه کردن نوشیدنیهاي گرم یا براي پختن و یا گرم کردن غذا84198100

  1081توأم کن و آب سردکن ـ ـ ـ دستگاههاي آبگرم84198910

، فیلتر روغن و ) سانتریفیوژ( دستگاههاي گریز از مرکز آزمایشگاهی 257

سوز موتورهاي درون فیلتر هواي

1082*)سانتریفیوژ( دستگاههاي گریز از مرکز آزمایشگاهی ـ ـ 84211900

1083سوز هاي روغن یا مواد سوختی براي موتورهاي درون ـ ـ صافی84212300

1084سوز هواي ورودي براي موتورهاي درون هاي ـ ـ صافی84213100

1085از نوع خانگی  ـ ـ84221100ظرفشویی هاي ماشین258

1086ـ ـ سایر84221900

 سانتی 5 حساسیت با ترازوها باستثناي( توزین ادوات و آالت ماشین259

 ر کا وزنه با که کنترل و شمارش هاي ماشین همچنین ،) کمتر یا گرم

توزین هاي ماشین براي وزنه کنند، انواع می

1087ـ ترازوي توزین اشخاص، همچنین ترازوي توزین نوزادان، ترازوهاي خانگی84231000

1088ـ باسکول براي توزین استمراري کاال روي نقاله84232000

گیري، همچنین ترازوهاي قیفی  گیري یا کیله ـ باسکول توزین ثابت و ترازوها و باسکول کیسه84233000

Hopper(شکل  Scales(

1089

  1090کیلوگرم 30 ـ ـ با ظرفیت توزین حداکثر   84238100
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  1091کیلوگرم به باال 500ـ ـ ـ باسکول الکترونیکی سیار با ظرفیت توزین 84238210

1092ـ ـ ـ سایر84238290

1093ـ ـ ـ سایر باسکولهاي الکترونیکی سیار84238910

1094ـ ـ ـ سایر84238990

1095آالت و ادوات توزین قطعات ماشینـ ـ ـ 84239010

1096  سایر --- 84239090

1097نشان، حتی پرشده ـ دستگاههاي آتش84241000بخارشوي خانگی،  پرشده حتی نشان، آتش دستگاههاي260

1098  *بخارشوي خانگی 84243090

 از چرخهاي باالکشنده بغیر چرخهاي باالکشنده و دار طناب هاي قرقره261

.طناب  چرخهاي کشنده و هاي دار، چرخ محفظه باالکشنده

دنده، پولی و ترمز بر روي یک پایه  ـ ـ ـ موتور گیربکس آسانسور شامل الکتروموتور، جعبه84253110

مشترك

1099

براي آسانسور شامل الکتروموتور، پولی و ) Gearless(سیستم محرکه بدون جعبه دنده  ـ ـ ـ  84253120

ترمز و سیستم محرکه با مغناطیس دائم شامل موتور با مغناطیس دائم، پولی و ترمز  

1100  

  1101هاي الستیکی ـ ـ با چرخ84264100جرثقیلهاي خودرویی 262

  1102ـ ـ سایر84264900

  1103کامل ـ آسانسور ـ ـ84281010هاي متحرك و راهروهاي متحرك پلکانکامل ،  آسانسور263

  1104هاي متحرك و راهروهاي متحرك ـ پلکان84284000

  1105)درب کابین(ـ ـ ـ انواع درب اتوماتیک آسانسور 84313110متحرك پلکان یا دار محفظه کشنده باال آسانسور، به قطعات مربوط264

  1106ـ ـ ـ انواع کابین و فریم کابین آسانسور84313120
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  1107انواع درب لوالئی آسانسورـ ـ ـ 84313130

  1108*پاراشوت، گاورنر، ضربه گیر و قفل درب آسانسور ـ ـ ـ 84313190

 یا گلکاري و باغبانی کشاورزي، وسایل و دستگاهها و آالت ماشین265

 یا چمن براي غلتک زمین؛ و زرع کشت یا کردن آماده براي داري جنگل

*نو  ورزش زمین

  1109ـ ـ کلوخ شکن دیسکی84322100

  TRANS PLANTER(1110(، نشاء کار )PLANTER(ـ ـ ـ دستگاه کاشت 84323010

  1111ـ ـ ـ سایر84323090

  1112کن ـ کود پخش84324000

  1113ـ سایر ماشین آالت، دستگاهها و وسایل84328000

  1114  *پره دیسک در ادوات کشاورزي از نوع مقعر و مسطح ـ 84329000

 محصوالت کوبیدن یا برداشت براي وسایل و دستگاهها آالت، ماشین266

 ماشین و زنی چمن ماشین علوفه؛ کاه یا منگنه همچنین کشاورزي،

 کردن بندي یا درجه کردن جور کردن، پاك براي ها زنی؛ ماشین علف

و  آالت ماشین از غیر کشاورزي، سایر محصوالت یا میوه مرغ، تخم

  *نو  8437شماره  دستگاههاي

  

  

  

  

  

  1115چرخد ـ ـ داراي موتور، که آالت برش در یک سطح افقی می84331100

  1116ـ ـ سایر84331900

  1117کردن روي تراکتور هاي برش براي سوار زنی، همچنین میله هاي علف ـ سایر ماشین84332000

  1118کردن علف ـ سایر ماشین آالت و دستگاهها براي بریدن و خشک84333000

  1119آوري و منگنه کردن ـ منگنه کاه و علوفه، همچنین ماشین جمع84334000

  1120اسب بخار و بیشتر 140ـ ـ ـ با قدرت 84335111

  1121اسب بخار 140ـ ـ ـ با قدرت کمتر از 84335119

1122با عمل برش و جداکردن دانه) زنجیري(ـ ـ ـ کمباین برنج با چرخ شنی 84335120

1123ـ کمباین مخصوص برداشت پنبه با مکانیزم مکش ـ ـ84335130
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 کوبیدن یا برداشت براي وسایل و دستگاهها آالت، ماشین - ادامه  

 و زنی چمن ماشین علوفه؛ کاه یا منگنه همچنین کشاورزي، محصوالت

 بندي یا درجه کردن جور کردن، پاك براي ها زنی؛ ماشین علف ماشین

 آالت ماشین از غیر کشاورزي، سایر محصوالت یا میوه مرغ، تخم کردن

*نو   8437شماره  و دستگاههاي

1124ـ ـ ـ سایر84335190

1125ـ ـ سایر ماشین آالت و دستگاهها براي کوبیدن84335200

Suger Bee combine harvester1126ـ ـ ـ کمباین مخصوص برداشت چغندرقند84335310

Potato combine harvester1127زمینی  ـ ـ ـ کمباین ویژه برداشت سیب84335320

1128ـ ـ ـ سایر84335390

 Vegetableدار  اي و میوه اي، ساقه هاي برداشت صیفی و سبزي از نوع برگی، غده ـ ـ ـ ماشین84335910
harvester machine

1129

  Chopper harvester1130خودرو ) چاپر(ـ ـ ـ ماشین برداشت علوفه سبز 84335920

  Picker and husker1131ـ ـ ـ ماشین برداشت بالل 84335930

Picker sheller1132) اي ذرت دانه(اي  ـ ـ ـ ماشین برداشت بالل دانه84335940

Pulse harvester1133ـ ـ ـ ماشین برداشت حبوبات 84335950

1134ـ ـ ـ دستگاه برداشت خرما از نوع خودرو84335960

1135دهنده و لرزاننده از نوع تکانـ ـ ـ دستگاه برداشت 84335970

1136*پزي، بیسکویت سازي  هاي نانوایی، نان شیرینی ـ ماشین آالت و دستگاه84381000 سازي بیسکویت پزي، شیرینی نان نانوایی، هاي دستگاه و آالت ماشین267

 سیلندرها صفحات، بوسیله چاپ براي استفاده مورد چاپی آالت ماشین268

 هاي ماشین چاپگرها، ، سایر 8442مشمول ردیف  چاپی اجزاي سایر و

 و ملحقات قطعات نشده؛ یا شده توأمان چه فکس، هاي و ماشین کپی

.مربوطه

گرفتن یا ارسال فکس، با قابلیت  کردن، کپی هایی که داراي دو یا تعدادي کارکرد چاپ ـ ـ ماشین84433100

باشند) Network(پردازي اتوماتیک یا شبکه  اتصال به ماشین داده

1137

CPS 6001138ستونی به باال به کاغذ پیوست با سرعت باالي  132ـ ـ ـ چاپگر خطی سوزنی 84433210

1139ـ ـ ـ سایر84433290

  1140  ـ ـ  سایر84433900
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 خشک تجهیزات با حتی غیرخانگی، یا خانگی رختشویی هاي ماشین269

.کردن

  1141هاي تمام اتوماتیک ـ ـ ماشین84501100

1142کیلو و باالتر 5نیمه اتوماتیک  دوقلو ـ ـ ـ ماشین لباسشویی84501210

1143ـ ـ ـ سایر  84501290

1144ـ ـ  سایر  84501900

1145کیلوگرم شستنی خشک 10هاي با ظرفیت بیش از  ـ ماشین84502000

1146کیلوگرم شستنی خشک 10ـ ـ باظرفیت حداکثر 84512100کردن خشک هاي ماشین270

1147ـ ـ سایر84512900

1148  اتو پرس خانگی  84513010

1149* خانگی برقی ـ چرخ دوزندگی84521000خانگی نوع از دوزندگی چرخ271

  1150)ابزار تیزکن(ـ ـ ـ ماشین سنگ سنباده 84603910سنگ سنباده رومیزيو  )تیزکن ابزار( سنباده سنگ ماشین272

  1151ـ ـ ـ سنگ سنباده رومیزي84609010

 دوپا، میخ میخ،کوبیدن کوبیدن براي ماشین جمله از( ابزار ماشین273

 روي کارکردن براي) جورکردن و دیگري جفت نحو به یا چسباندن

 یا پالستیکی سخت مواد سفت، کائوچوي استخوان، ، پنبه چوب، چوب

همانند مواد

1152زدن، سنباده زدن یا صیقل کردن هاي سنگ  ـ ـ ماشین84659300

1153هاي سوراخ کردن یا اسکنه کردن ماشینـ ـ 84659500

 با شده توأم یا هیدرولیک پنوماتیک، دست، در کارکردن براي ابزارها274

غیربرقی یا موتوربرقی

1154ها اره  ـ ـ84672200

1155زنی دستی مجهز به موتور برقی ـ ـ ـ دستگاه سنگ84672920

پردازي شامل رایانه، پرینتر،  هاي خودکار داده ماشین، نوت بوك ، تبلت 275

و  مدار بسته، درایو، تلویزیون، دوربین  اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن

1156به صورت کامل) PC(پردازي شخصی  هاي خودکار داده ـ ـ ـ ماشین84713010

Note Book(1157(کیفی ) PC(پردازي شخصی  خودکار دادههاي  ـ ـ ـ ماشین84713020
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1158  سایر --- 84713090به صورت یکپارچه DVDو  CDهاي ضبط و پخش  دستگاه

1159صورت کامل به) PC(پردازي شخصی  هاي خودکار داده ـ ـ ـ ماشین84714110

  1160  صورت کامل به) PC(پردازي شخصی  هاي خودکار داده ـ ـ ـ ماشین  84714910

84714930
، درایو،  پردازي شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن هاي خودکار داده ـ ـ ـ ماشین

به صورت یکپارچه DVDو  CDهاي ضبط و پخش  و دستگاه مدار بستهتلویزیون، دوربین 

1161  

1162ـ ـ ـ سایر84714990

84715010
متفرعات داخلی از جمله درایوها، شامل کلیه واحدها و ) PC(ي کامپیوتر شخصی  ـ ـ ـ جعبه

...بردها، حافظه و هارد و 

1163

1164  سایر --- 84716090

1165هاي تکثیر ـ ماشین84721000تکثیر هاي ماشین276

1166با و یا بدون منبع تغذیه) Case(ـ ـ ـ جعبه کامپیوتر 84733010تغذیه منبع بدون یا و با) Case( کامپیوتر جعبه277

 درب هاي تبخیر و محرك طریق از هوا کردن خنک براي دستگاهها278

  اتوماتیک

C.F.M(1167(فوت مکعب در دقیقه  8000ـ ـ ـ کولرهاي آبی خانگی با هوادهی حداکثر 84796010

1168ـ ـ ـ سایر84796090

1169  *محرك هاي درب اتوماتیک ـ ـ ـ 84798990

 بخار، یا گرم آب دیگ لوله، براي همانند وسایل و شیر رگوالتور، انواع279

 کنترل شیرهاي فشار و تقلیل شیرهاي همچنین همانند، یا بشکه منبع،

.ترموستات وسیله به شونده

  1170ـ ـ ـ رگوالتور مخصوص سیلندرگاز مایع84811010

  1171ـ ـ ـ سایر84811090

1172)غیر قابل برگشت(ـ شیر یک طرفه 84813000

1173ـ شیر اطمینان یا فشار شکن84814000
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1174..حمام و دستشویی، پیسوار و  ـ ـ ـ شیر آالت بهداشتی، شیر مخلوط84818010

1175از جنس برنج لغایت سه اینچ) gate valve(ـ ـ ـ شیر فلکه کشویی 84818015

1176اینچ 5/2 تااز جنس برنج ) Ball valve(ـ ـ ـ شیر توپی 84818020

1177ـ ـ ـ شیر مخصوص سیلندر گاز مایع84818030

1178ـ ـ ـ شیر مخصوص اجاق گاز84818035

1179ـ ـ ـ شیر مخصوص بخاري گازي84818040

  1180کن گازي، مخزنی، دیواري ـ ـ ـ شیر مخصوص آبگرم84818045

  1181)شیر ترموستاتیک(ـ ـ ـ ترموستات خودرو 84818065

 Digital Liner Actuator-Stepper(ـ ـ ـ شیر تنظیم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري 84818070

Motor(

1182

1183ـ ـ ـ مغزي برنجی شیر آالت بهداشتی84819010

 )Universal Joints) (گاردان قفل ازجمله( محور کوپلینگ و کالچ 280

خودرو 

1184*خودرو  )Universal Joints) (ازجمله قفل گاردان(کالچ و کوپلینگ محور ـ 84836000

  برق ژنراتورهاي و موتورها281

  

  

  

  

1185ولت 24و  12ـ ـ ـ الکتروموتورهاي با جریان مستقیم 85011010

1186ـ ـ ـ الکتروموتورهاي جریان متناوب85011020

1187ـ ـ ـ سایر85011090

از  با قدرت بیشتر) AC/DC(با جریان متناوب و مستقیم ) Universal(ـ موتورهاي اونیور سال 85012000

وات   5/37

1188

1189وات 200ولت تا قدرت حداکثر  24و  DC( 12( ـ ـ ـ الکتروموتورهاي با جریان مستقیم85013110
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  1190ـ ـ ـ سایر85013190

  1191کیلو وات 75وات و حداکثر  750ـ ـ به قدرت بیشتر از 85013200

Asynchronous(1192اسنکرون (ـ ـ ـ الکتروموتور قفس سنجابی 85014010

1193ـ سایرـ ـ 85014090

Asynchronous(1194اسنکرون (ـ ـ ـ الکتروموتور قفس سنجابی 85015110

1195ـ ـ ـ سایر85015190

Asynchronous(1196اسنکرون (ـ ـ ـ الکتروموتور قفس سنجابی 85015210

1197ـ ـ ـ سایر85015290

KVA(1198(کیلوولت آمپر  75ـ ـ به قدرت حداکثر 85016100

1199کیلو ولت آمپر 75ـ ـ به قدرت حداکثر Generating sets(85021100(مولدها  مجموعه282

 کننده مثالً، یکسو( برقی هاي استاتیک مبدل برقی، ترانسفورماتورهاي283

  ها کننده القا و) ها

  

  

  

  1200ـ ـ ـ القایی85041010

  1201ـ ـ ـ الکترونیکی85041020

1202ـ ـ ـ سایر85041090

1203کیلو ولت آمپر 650به قدرت حداکثر ـ ـ 85042100

1204کیلو ولت آمپر 10000کیلوولت آمپر و حداکثر  650ـ ـ به قدرت بیشتر از 85042200

1205ـ ـ ـ ترانسفورماتور جریان   85043110

1206ـ ـ ـ ترانسفورماتور ولتاژ85043120
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1207ـ ـ ـ سایر85043190

1208ـ ـ ـ ترانسفورماتور جریان85043210

1209ـ ـ ـ ترانسفورماتور ولتاژ85043220

  1210ـ ـ ـ سایر85043290

  1211ـ ـ ـ شارژر باطري85044020

1212ـ ـ ـ منبع تغذیه رایانه85044030

1213  منبع تغذیه سایر ـ ـ ـ 85044040

U.P.S1214ـ ـ ـ انواع 85044060

1215ـ ـ ـ سایر85044090

  ها باطري و ها قوه284

  

  

  

  

  

  

  

) LR(، به جز آلکاالین )AA/R6/UM3(اي شکل به سایزهاي قلمی  هاي استوانه ـ ـ ـ قوه85061010

)LR(به جز آلکاالین ) D/R20/um1(، بزرگ )LR(به جز آلکاالین ) C/R14/UM2(متوسط 

1216

AAA/LR03/AM4(1217(نیم قلمی   ـ ـ ـ قوه85061020

Round Cell(1218(اي  هاي دکمه ـ ـ ـ قوه85061030

1219ـ ـ ـ سایر85061090

و ) C/R14/UM2(، متوسط )AA/R6/UM3(اي شکل به سایزهاي قلمی  هاي استوانه ـ ـ ـ قوه85063010

)D/R20/UM1(بزرگ 

1220

AAA/LR03/AM4(1221(نیم قلمی   ـ ـ ـ قوه85063020

Round Cell(1222(اي  هاي دکمه ـ ـ ـ قوه85063030
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  ها باطري و ها قوه - ادامه 

  

  

  

  

  

  

1223ـ ـ ـ سایر85063090

و ) C/R14/UM2(، متوسط )AA/R6/UM3(اي شکل به سایزهاي قلمی  هاي استوانه ـ ـ ـ قوه85064010

)D/R20/UM1(بزرگ 

1224

AAA/LRO3/AM4(1225(هاي نیم قلمی  ـ ـ ـ قوه85064020

Round Cell(1226(اي  هاي دکمه ـ ـ ـ قوه85064030

1227ـ ـ ـ سایر85064090

و ) C/R14/UM2(، متوسط )AA/R6/UM3(اي شکل به سایزهاي قلمی  هاي استوانه ـ ـ ـ قوه85065010

)D/R20/UM1(بزرگ 

1228

AAA/LRO3/AM4(1229(هاي نیم قلمی  ـ ـ ـ قوه85065020

Round Cell(1230(اي  هاي دکمه ـ ـ ـ قوه85065030

1231ـ ـ ـ سایر85065090

و ) C/R14/UM2(، متوسط )AA/R6/UM3(اي شکل در سایزهاي قلمی  هاي استوانه ـ ـ قوه ـ85066010

)D/R20/UM1(بزرگ 

1232

AAA/LRO3/AM4(1233(هاي نیم قلمی  ـ ـ ـ قوه85066020

Round Cell(1234(اي  هاي دکمه ـ ـ ـ قوه85066030

1235ـ ـ ـ سایر85066090

و ) C/R14/UM2(، متوسط )AA/R6/UM3(شکل در سایزهاي قلمی اي  هاي استوانه ـ ـ ـ قوه85068010

)D/R20/UM1(بزرگ 

1236

AAA/LRO3/AM4(1237(هاي نیم قلمی  ـ ـ ـ قوه85068020
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Round Cell(1238(اي  هاي دکمه ـ ـ ـ قوه85068030

1239ـ ـ ـ سایر85068090

Sealed(1240(ـ ـ ـ از نوع سربسته 85071010باطري خودرو –برقی  هاي انباره285

1241ـ ـ ـ سایر85071090

Sealed(1242(ـ ـ ـ از نوع سربسته 85072010

1243ـ ـ ـ سایر85072090

1244ـ با نیکل ـ کادمیوم85073000

1245ـ با نیکل ـ آهن85074000

1246  )باتري(فلز هیدرات -نیکل ـ85075000

1247  )باتري(یون -لیتیوم ـ85076000

1248  سایر انباره ها ـ ـ ـ85078000

یا مخزن دیگري با ظرفیت ) Dust bag(وات و یک کیسه خاکروبه  1500 حداکثرـ ـ با قدرت 85081100برقی جاروهاي286

لیتر 20 حداکثر

1249

1250سایر ـ ـ 85081900

1251مکندهسایر جاروهاي  ـ 85086000

آب گیر و  میوه هاي مواد خوراکی، دستگاههاي آب کن آسیاب و مخلوط287

گیر سبزي

1252گیر گیر و آب سبزي میوه هاي مواد خوراکی، دستگاههاي آب کن ـ آسیاب و مخلوط85094000

901920101253دستگاه بخور آلتراسونیک غیر از نیوالیزرهاي مشمول ردیف ـ ـ ـ 85098010 جاروهاي از غیر به کامل الکتریک موتور با الکترومکانیکی، خانگی لوازم  288
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1254سایرـ ـ ـ 85098090  8508ردیف  مشمول برقی

توام شده با موتور  دستگاههاي موزدایی، ماشین موزنی و ریش تراش289

برقی

1255ـ ریش تراش85101000

1256ـ ـ ـ سایر85102090

1257ـ دستگاههاي موزدایی85103000

 مورد نوع از انداختن راه به یا کردن روشن برقی ادوات و دستگاهها290

 احتراقی  تراکمی یا احتراقی اي جرقه درونسوز موتورهاي براي استفاده

 هاي روشن کویل ماگنتویی، هاي دینام کردن، ماگنتوهاي روشن مثالً،(

 مثالً،( استارتر موتور ، ژنراتورها کن، گرم یا زن جرقه هاي شمع کردن،

 با استفاده مورد نوع وصل از و قطع دستگاههاي و) ها آلترناتورها دینام

  .موتورها قبیل این

  

  

  

  

1258زن هاي جرقه ـ شمع85111000

1259کار و وانت   دلکو جهت خودروهاي سواري، سواريـ ـ ـ 85113010

1260ـ ـ ـ دلکو جهت موتورسیکلت85113020

1261ـ ـ ـ سایر دلکوها85113030

1262هاي روشن کردن ـ ـ ـ کوئل85113090

1263خودروهاي سواري، سواري کار و وانتـ ـ ـ استارتر و دینام جهت 85114010

بوس، کامیون، کامیونت، ماشین آالت  ـ ـ ـ استارتر و دینام جهت خودروهاي اتوبوس، مینی85114020

راهسازي و کشاورزي

1264

1265ـ ـ ـ استارتر و دینام مخصوص موتورسیکلت85114030

1266ـ ـ ـ سایر85114090

1267ـ سایر ژنراتورها85115000

1268کردن بدنه آن ـ ـ ـ هیتر برقی جهت نصب روي دریچه هواي موتورهاي انژکتوري براي گرم85118010

1269ـ ـ ـ سایر85118090

1270ـ ـ ـ جهت خودروهاي سواري، سواري کار و وانت85122010 اشیاء باستثناي( دادن عالمت یا روشنایی برقی دستگاههاي291
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 انواع مورد از بخار، رافع و شیشه کن گرم کن، پاك برف ،) 8539شماره

.موتوري وسایل نقلیه یا پایی چرخهاي براي استفاده

1271سازي و کشاورزي بوس، کامیون، کامیونت، ماشین آالت راه ـ ـ ـ جهت خودروهاي اتوبوس، مینی85122020

1272ـ ـ ـ جهت موتورسیکلت85122030

1273ـ ـ ـ سایر85122090

خودروهاي اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت و ماشین آالت راهسازي و ـ ـ ـ جهت 85123010

کشاورزي

1274

1275ـ ـ ـ سایر85123090

1276گرم کن شیشه و رافع بخار کن، ـ برف پاك85124000

1277  ـ ـ ـ تیغه کامل برف پاك کن85129010

 منبع با کارکردن شده براي طراحی )Portable(حمل قابل برقی چراغ292

 ادوات از غیر ،)ماگنتو انباره، خشک، مثالً، باطري( خود همراه نیروي

8512شماره  مشمول روشنایی

1278ـ چراغ85131000

1279  کوره دندانسازي  -85141010دندانسازي ه کور293

 حتی جوشکاري، یا جوشکاري زرد کاري، لحیم دستگاههاي و ها ماشین294

 یا لیزر وسیله به ،) برق با شده گرم جمله گاز از(  برقی برش، به قادر

 ضربان اولتراسونیک، پرتوالکترونی، فوتونی، یا نوري سایر پرتوهاي

 داغ براي برقی دستگاههاي و ها ؛ ماشین پالسمایی قوس یا مغناطیسی،

 ها سرمت فلزات یا افشانی

1280کاري هاي لحیم ها و طپانچه هویه ـ ـ 85151100

1281زیرپودريـ ـ ـ ماشین جوش کاري 85153110

TIG(1282(اثر  کاري الکترود تنگستن با گاز بی ـ ـ ـ ماشین جوش85153120

1283کاري پالسما ـ ـ ـ ماشین جوش85153130

1284ـ ـ ـ سایر85153190

1285کاري القایی ـ ـ ـ ماشین جوش85158010

1286ـ ـ ـ سایر85158090
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 برقی؛ ور غوطه هاي کن گرم و برقی مخزنی یا فوري هاي آبگرمکن295

 گرم برقی دستگاههاي و اماکن فضاي گرم کردن برقی دستگاههاي

 کن، خشک مثالً، مو( مو آرایش براي الکتروترمیک دستگاه کردن زمین؛

 برقی؛ اتوي کن؛ خشک دست و ) فرزنی انبرکی هاي کن گرم مو، فرزن

 مقاومتهاي گرم خانگی، مصارف براي دستگاههاي الکتروترمیک سایر

  .می شوند 8545مشمول شماره  که آنهایی از غیر الکتریکی، کننده

  

  

  

1287خانگی ـ ـ ـ دستگاههاي آبگرمکن و آب سردکن توام85161010

1288  ـ ـ ـ سایر85161090

1289کننده مخزنی ـ ـ رادیاتورهاي گرم85162100

1290ـ ـ سایر85162900

1291کن ـ ـ مو خشک85163100

1292سایر دستگاههاي آرایش موـ ـ 85163200

1293کردن دست ـ ـ دستگاههاي خشک85163300

1294ـ اتوي برقی85164000

1295میکروویو) Oven(ـ فر 85165000

، کباب پزها و )Boiling Ring(آوردن آب   هاي جوش ـ سایر فرها، خوراك پزها، اجاقها، حلقه85166000

ها دهنده تفت

1296

1297دستگاههاي درست کردن قهوه یا چايـ ـ 85167100

Toasters(1298(ـ ـ دستگاه برشته کردن نان 85167200

1299ـ ـ سایر85167900

  1300کننده الکتریکی هاي گرم ـ مقاومت85168000

  1301ـ ـ ـ انواع بلندگوي خودرو85182910خانوادگی سینماي خودرو و مجموعه بلندگوي انواع296

1302  مجموعه سینماي خانوادگیـ ـ ـ 85182920

Answering machines(1303(تلفن  گیر پیام هاي ـ ماشین85195000تلفن گیر پیام هاي ماشین297
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 یا ضبط دستگاه با خواه رادیویی، پخش براي گیرنده دستگاههاي298

 یا نشده شده توأمان محفظه واحد در یک ساعت، یک یا صوت بازتولید

.باشند

1304و غیره MP3ـ ـ ـ دستگاه پخش رادیویی داراي ضبط و پخش صوت دیجیتالی با قابلیتهاي 85271310

1305ـ ـ ـ سایر85271390

1306ـ ـ سایر85271900

1307توأمان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت  ـ ـ85272100

1308ـ ـ سایر85272900

1309بازتولید صوتـ ـ توأمان شده با دستگاه ضبط یا 85279100

  1310ـ ـ توأمان نشده با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت لیکن توأمان شده با ساعت85279200

  1311ـ ـ سایر85279900

 تلویزیونی؛ گیرنده دستگاه با نشده یکپارچه پروژکتورها، و مانیتورها299

 یا رادیویی پخش هاي گیرنده با تلویزیون، خواه براي گیرنده دستگاه

نشده باشند یا شده یکپارچه صوت یا ویدئو بازتولید ضبط یا دستگاه

1312اینچ 19لغایت  CRT  14 ـ ـ ـ مانیتور با صفحه نمایش85284110

1313ـ ـ ـ سایر85284190

1314اینچ 24لغایت  L.C.D 14 نمایش کریستال مایع ـ ـ ـ مانیتور با صفحه85285110

1315ـ ـ ـ سایر85285190

1316سایرـ ـ 85285900

1317انواع گیرنده تلویزیونی دیجیتال ـ ـ ـ 85287110

IP TV(1318(ویدیوئی  –گیرنده تلویزیونی   ـ ـ ـ85287120

1319  سایر ـ ـ ـ 85287190

رويبرنصبقابلنوعبازي ازوویدئوپخشدستگاهباشدهتوامحتیتلویزیونگیرنده ـ ـ ـ 85287210

نقلیهوسایلسقفیاصندلی

1320
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1321  سایر ـ ـ ـ 85287290

1322ـ ـ سایر، سیاه و سفید 85287300

 ، آژیر زنگ، مثالً،( بصري یا سمعی دادن عالمت برقی دستگاههاي300

 از غیر ،)سوزي آتش یا دزدي دستگاههاي خبردهنده شاخص، تابلوهاي

.می شوند 8530یا  8512شماره  که مشمول آنهایی

1323سوزي و دستگاههاي همانند خبردهنده دزدي یا آتشـ دستگاههاي 85311000

هرتز با ظرفیت تحمل قدرت  60یا  50هاي ثابت طراحی شده براي استفاده در مدارهاي  ـ خازن85321000تنظیم قابل یا متغیر ثابت، برقی، هاي خازن301

)هاي قدرت خازن(راکتیو نباشد ) Kvar(کیلو ولت آمپر  5/0واکنشی که کمتر از 

1324

1325ـ ـ ـ سایر85322590

1326ـ ـ سایر85322900

Pre-set(1327(هاي متغیر یا قابل تنظیم  ـ خازن85323000

 برقی، مدارهاي حفاظت یا تغییر و وصل و قطع براي برقی دستگاههاي302

فیوز،  کلید، مثالً،( برقی مدارهاي در یا با مدارها ارتباط ایجاد براي یا

 دو ولتاژ، افزایش ناگهانی مسدودکننده ولتاژ، محدودکننده گیر، برق

) Connectors(ها  دهنده سایر اتصال و Plugsاتصال هاي شاخه

  .ولت  1000 از بیشتر براي ولتاژ  تقسیم جعبه

  

  

1328ـ فیوز85351000

1329ـ ـ ـ سایر85352190

1330ـ ـ ـ سایر85352990

1331ـ ـ ـ سایر85353090

1332ـ ـ ـ سایر85354090

1333ـ سایر85359000

  انواع کلید، پریز، چند شاخه و سرپیچ برقی 303

  

1334ـ ـ ـ چاقویی85361010

1335اي ـ ـ ـ استوانه85361020
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انواع کلید، پریز، چند شاخه و سرپیچ برقی - ادامه 

1336ـ ـ ـ فشنگی85361030

1337ـ ـ ـ سایر85361090

1338ـ ـ ـ کلیدهاي اتوماتیک85362010

1339ـ ـ ـ کلیدهاي مینیاتوري85362020

1340ـ ـ ـ کلیدهاي حفاظت جان85362030

1341ـ ـ ـ کلیدهاي حفاظت موتوري85362040

1342ـ ـ ـ سایر85362090

1343ـ ـ ـ کلیدهاي قطع و وصل غیراتوماتیک یک طرفه85363010

1344  کلید قطع و وصل دوطرفه ـ ـ ـ85363020

1345ـ ـ ـ سایر85363090

1346ـ ـ ـ کلید گردان85365010

1347ـ ـ ـ کلید روشنایی85365020

1348ـ ـ ـ استارتر مهتابی85365030

Push buttom Switch(1349(ـ ـ ـ کلید فشاري 85365040

1350ـ ـ ـ سایر85365090

1351ـ ـ سرپیچ المپ85366100

1352ـ ـ ـ سایر85366990
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1353ـ ـ ـ با سداکت85369020

  انواع المپ روشنایی304

  

  

  

  

  

  

Sealed beam lamp unit(1354( ـ المپ موسوم به چراغ سربسته85391000

به جز مصارف پزشکی و صنعتی بر اساس (  *براي مصارف عمومی  هالوژن تنگستن  ـ ـ85392100

)مشخصات سازنده

1355

1356وات 200الی  25اي  ـ ـ ـ المپ حبابی رشته85392220

1357)سرپیچ(اي مونتاژ شده بدون کالهک  ـ ـ المپ حبابی رشته ـ85392230

1358ـ ـ ـ سایر85392290

1359وات 300لغایت  200اي  ـ ـ ـ المپ حبابی رشته85392920

1360)سرپیچ(اي مونتاژ شده بدون کالهک  ـ ـ ـ المپ حبابی رشته85392930

1361ـ ـ ـ المپ خودرو85392940

1362ـ ـ ـ سایر85392990

به جز (  *براي مصارف عمومی  میلیمتر و بیشتر 26ـ ـ ـ فلورسنت روشنایی به قطر تیوپ 85393110

)مصارف پزشکی و صنعتی بر اساس مشخصات سازنده

1363

Compact(1364(ـ ـ ـ المپ کم مصرف 85393120

1365مصرف بدون باالست ـ ـ ـ المپ کم85393140

به جز (  *براي مصارف عمومی  )T5(متر و کمتر  میلی 16به قطر  ـ ـ ـ فلورسنت روشنایی85393150

)مصارف پزشکی و صنعتی بر اساس مشخصات سازنده

1366

85393160  
میلی متر و قطر بیرونی  38فلورسنت روشنایی خطی دو کالهک به قطر بیرونی تیوپ  ـ ـ ـ 

  )به جز مصارف پزشکی و صنعتی بر اساس مشخصات سازنده(  *میلی متر    32تیوپ 

1367
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1368ـ ـ ـ سایر85393190

به جز مصارف پزشکی و صنعتی بر اساس (  *براي مصارف عمومی  وات 500ـ ـ ـ با بخار جیوه تا 85393210

)مشخصات سازنده

1369

به جز مصارف پزشکی و صنعتی بر (  *براي مصارف عمومی  وات 500ـ ـ ـ با بخار سدیم تا 85393220

)اساس مشخصات سازنده

1370

به جز مصارف پزشکی، صنعتی و (  *براي مصارف عمومی  وات 500ـ ـ ـ هالوژنه فلزي تا 85393230

)فرودگاهی بر اساس مشخصات سازنده

1371

1372ـ ـ ـ سایر85393290

1373ـ ـ سایر85393900

LED  1374المپ ـ ـ ـ   LED85437020المپ 305

 جمله از( کابل ،)آنودیزه یا زده لعاب سیم جمله از(  شده عایق سیم306

 شده،حتی عایق برق هاي هادي سایر و »Co-axial«(محور  هم کابل

 optical fibre(اپتیکی  الیاف کابل اتصال؛ قطعات با شده جور

Cables(با شده جور حتی شده، دار غالف ، منفرداً الیاف از متشکل 

اتصال قطعات با شده جور یا هاي برق هادي

1375از مس ـ ـ 85441100

1376ـ ـ سایر85441900

1377هاي برق هم محور و سایر هادي) Co-axial(ـ کابل هم محور 85442000

1378زن هاي جرقه هاي سیم براي شمع ـ ـ ـ مجموعه85443010

1379ها براي وسایل حمل و نقل زمینی ـ ـ ـ سایر مجموعه سیم85443020

1380ـ ـ ـ سایر85443090

1381ها دهنده اتصال) Fitted with(مجهز به   ـ ـ85444200

1382ـ ـ سایر85444900

1383کیلوولت 132ـ ـ ـ کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک لغایت 85446010
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1384ـ از شیشه85461000ماده هر از برق عایق هاي مقره307

1385کیلوولت و به باال از نوع غیربشقابی 63فشار قوي ـ ـ ـ ـ مخصوص پستهاي 85462011

1386کیلوولت و به باال   63 ـ ـ ـ ـ مقره توخالی مخصوص ترانسهاي فشارقوي 85462012

1387ـ ـ ـ ـ سایر85462013

1388کیلوولت و به باال از نوع غیربشقابی 63ـ ـ ـ ـ مخصوص پستهاي فشار قوي 85462021

1389کیلوولت و به باال 63مقره توخالی مخصوص ترانسهاي فشار قوي ـ ـ ـ ـ 85462022

1390ـ ـ ـ ـ سایر85462029

1391ـ ـ ـ از پالستیک85469010

1392ـ ـ ـ سایر85469090

 از تماماً که برقی تجهیزات یا دستگاهها ها، ماشین براي عایق، قطعات308

 سوار براي فلزي ساده اجزاء هرگونه داراي یا شده ساخته عایق مواد

بدنه  در گیري قالب حین در صرفاً که)شده سرپیچ حدیده مثالً،( کردن

شماره  عایق مشمول هاي مقره از غیر باشد، شده کارگذارده اشیاء

 که معمولی فلزات از کشی، سیم آن براي اتصال قطعات و ها لوله 8546

باشند عایق شده داخل از

1393پالستیکیقطعات عایق از مواد  ـ 85472000

1394  ـ سایر85479000

1395بخاراسبقوه110حداکثرقدرتبا ـ ـ ـ 870987011010)شمارهمشمولتراکتورهايازغیر(تراکتورها309

1396  ـ ـ ـ سایر87011090

1397اي براي نیمه تریلرها ـ تراکتورهاي جاده87012000

1398قوه اسب بخار 110حداکثر ـ ـ ـ تراکتور کشاورزي با قدرت 87013010
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1399  قوه اسب بخار 110بیشتر از ـ ـ ـ تراکتور کشاورزي با قدرت 87013020

  1400ـ ـ ـ سایر87013090

  1401قوه اسب بخار 110حداکثر ـ ـ ـ تراکتور کشاورزي با قدرت 87019010

1402  اسب بخار 45از ـ ـ ـ تراکتور شالیز ار ضد آب با چرخهاي مخصوص الستیکی و قدرت کمتر 87019020

1403  قوه اسب بخار 110بیشتر از ـ ـ ـ تراکتور کشاورزي با قدرت 87019030

1404  تراکتورهاي باغی کمرشکن ـ ـ ـ87019040

1405ـ ـ ـ سایر87019090

 یا نفر ده نقل و حمل براي موتوري نقلیه اتوبوس و مینی بوس ، وسایل310

.راننده با بیشتر،

داراي موتور درون سوز تراکمی احتراقی  CBUاتوبوس و مینی بوس هیبریدي به صورت  --- 87021010

  توام با موتور الکتریکی

1406

1407  سایر --- 87021090

1408ـ سایر87029000

 حمل براي اساساً که موتوري نقلیه وسایل سایر و سواري هاي اتومبیل311

  .اند شده طراحی اشخاص

  

  

  

  

  

1409متر مکعب سانتی 1000ـ ـ با حجم سیلندر تا 87032100

  1410آمبوالنس  ـ   ـ ـ87032210

  1411  نوع هیبریدي  ـ   ـ ـ87032220

1412  سایر  ـ   ـ ـ87032290

1413آمبوالنس  ـ   ـ ـ87032311

1414  نوع هیبریدي  ـ   ـ ـ87032312

1415  سایر  ـ   ـ ـ87032319
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 اساساً که موتوري نقلیه وسایل سایر و سواري هاي اتومبیل - ادامه 

اند شده طراحی اشخاص حمل براي

1416آمبوالنس  ـ   ـ ـ  87032321

1417  نوع هیبریدي  ـ   ـ ـ  87032322

1418  سایر  ـ   ـ ـ  87032329

1419آمبوالنس  ـ   ـ ـ87032410

1420  نوع هیبریدي  ـ   ـ ـ87032420

1421  سایر  ـ   ـ ـ87032490

1422آمبوالنس  ـ   ـ ـ87033110

1423  نوع هیبریدي  ـ   ـ ـ87033120

1424  سایر  ـ   ـ ـ87033190

1425آمبوالنس  ـ   ـ ـ87033210

1426  نوع هیبریدي  ـ   ـ ـ87033220

1427  سایر  ـ   ـ ـ87033290

1428آمبوالنس  ـ   ـ ـ87033310

1429  نوع هیبریدي  ـ   ـ ـ87033320

1430  سایر  ـ   ـ ـ87033390

1431آمبوالنس  ـ   ـ ـ  87039010

1432  وسایل نقلیه داراي موتور الکتریکی  ـ   ـ ـ  87039020
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1433  سایر  ـ   ـ ـ87039090

1434تن 5حداکثر ) g.v.w(ـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه 87042100کاال نقل و حمل براي موتوري نقلیه وسایل312

1435آمادهبتونحملمخصوصکامیونـ   ـ ـ87042210

1436  سایر  ـ   ـ ـ87042290

1437آمادهبتونحملمخصوصکامیونـ   ـ ـ87042310

1438  سایر  ـ   ـ ـ87042390

1439تن 5حداکثر ) g.v.w(ـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه 87043100

1440تن 5بیش از ) g.v.w(ـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه 87043200

1441ـ سایر87049000

 براي اساساً که آنهایی از غیر خاص، مصارف با موتوري نقلیه وسایل313

 بلند کامیونهاي مثالً،(اند  شده طراحی کاالها یا اشخاص نقل و حمل

، *نو  جرثقیل کار افتاده ، کامیونهاي از نقلیه وسایل کشیدن و کردن

 کامیونهاي ،*نو  )بتونیر( ساز بتون کامیونهاي نشانی، آتش نقلیه وسایل

 کارگاه، اتومبیلهاي کننده، و پخش پاشنده کامیونهاي جاروب،

رادیولوژیکی  اتومبیلهاي

، به نحوي که کامیون )کابین کنترل و هدایت خودرو و کابین جرثقیل(ـ ـ ـ داراي دو کابین مجزا 87051010

*نو  و جرثقیل براي یکدیگر طراحی شده باشند

1442

1443ـ ـ ـ سایر87051090

1444ـ کامیونهاي داراي دکل حفاري87052000

1445نشانی ـ وسایل نقلیه آتش87053000

1446*نو  )بتونیر(ساز  ـ کامیونهاي بتون87054000

1447براي بازرسی کاال X-Rayشده  ـ ـ ـ کامیون داراي تجهیزات نصب87059010

1448ـ ـ ـ سایر87059090

1449ـ ـ کمربندهاي ایمنی87082100هاي  شماره مشمولموتوري  نقلیه متفرعات وسایل و قطعات و اجزاء314
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   8705لغایت  8701

  

  

 شماره موتوري مشمول نقلیه متفرعات وسایل و قطعات و اجزاء - ادامه 

8705لغایت  8701هاي 

1450ـ ـ ـ براي سواري، وانت و تراکتورکشاورزي87082910

1451ـ ـ ـ ـ براي سواري ، وانت و تراکتور کشاورزي87083011

1452ـ ـ ـ ـ سایر87083019

1453کشاورزي ـ ـ ـ ـ براي سواري، وانت و تراکتور87083021

1454ـ ـ ـ ـ سایر87083029

1455ـ ـ ـ ـ براي سواري، وانت و تراکتور کشاورزي87087011

1456  ـ ـ ـ ـ سایر  87087019

1457ـ ـ ـ براي سواري ، وانت و تراکتورکشاورزي87088011

1458  ـ ـ ـ سایر87088019

1459  براي سواري، وانت و تراکتور کشاورزي  ـ ـ ـ   87088021

1460  ـ ـ ـ سایر  87088029

1461تراکتورکشاورزي سواري، وانت و ـ ـ ـ براي87089110

1462  کالچ براي سواري ، وانت و تراکتور کشاورزي ---- 87089311

1463  سایر ---- 87089319

1464  *صفحه کالچ و دیسک آن  ----    87089321

1465  براي سواري ، سواري کار ، وانت و تراکتور کشاورزي ---- 87089411

1466  سایر --- 87089419
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1467  *)به صورت کامل( کیسه هاي ایمنی هوا با سیستم باد کننده   ـ ـ87089510

1468  *)به صورت کامل( کیسه هاي ایمنی هوا با سیستم باد کننده   ـ ـ  87089590

1469  براي سواري، وانت و تراکتور کشاورزي ـ ـ ـ   87089921

1470ـ ـ ـ ـ سایر87089929

 مجهز پایی چرخهاي و ،) گازي سیکلت موتور ازجمله( ها موتورسیکلت315

سایدکار بدون سایدکار؛ یا با کمکی، موتور به

1471ـ سایر ـ ـ87111090

1472ـ ـ ـ سایر87112090

1473ـ ـ ـ سایر87113090

1474ـ ـ ـ سایر87114090

1475ـ ـ ـ سایر87115090

1476موتورسیکلت الکتریکی ـ ـ ـ ـ 87119020

1477موتورسیکلت هیبریديـ ـ ـ ـ 87119030

1478ـ ـ ـ ـ سایر87119090

 نقل و حمل هاي چرخه سه جمله از( پایی چرخهاي سایر و دوچرخه316

.موتور بدون) کاال

1479.بدون موتور) هاي حمل و نقل کاال چرخه از جمله سه(دوچرخه و سایر چرخهاي پایی 87120000

 دیگري نحو به یا موتور با حتی)  ناتوان افراد( معلولین دار چرخ صندلی317

.رانده شود مکانیکی عمل یا

، تک محوري )داراي جک(امکانات ویژه از قبیل برانکاردي، ایستایی ـ ـ ـ ویلچر فاقد هرگونه 87131010

)شده براي کار با یک دست طراحی(

1480

1481ـ ـ ـ سایر87131090

1482ـ سایر87139000
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 8711هاي  مشمول شماره نقلیه وسایل متفرعات و قطعات و اجزاء318

8713لغایت 

1483ـ ـ ـ باك بنزین موتورسیکلت87141980

1484  * لنت ترمز موتورسیکلت ـ ـ ـ87141970

1485)افراد ناتوان(ـ صندلی چرخدار براي معلولین 87142000

1486.هاي بچه و اجزاء و قطعات آنها کالسکه87150000آنها قطعات و اجزاء و بچه هاي کالسکه319

 مکانیکی عمل بدون که نقلیه، تریلرها و سایر وسایل نیمه و تریلرها320

.رانده می شوند

1487تریلرها و نیمه تریلرها از نوع کاروانی، براي سکونت یا اردوزنی ـ 87161000

1488ـ تریلرها و نیمه تریلرهاي بارگیري یا تخلیه خودکار براي مصارف کشاورزي87162000

1489ـ ـ تریلرهاي تانکردار و نیمه تریلرهاي تانکردار87163100

1490دار ـ ـ ـ تریلرهاي سردخانه87163910

1491ـ سایر تریلرها و نیمه تریلرها87164000

1492  عینک آفتابیـ 90041000.غیره یا چشم حفاظت دید، اصالح براي همانند، و چشم محافظ عینک،321

1493  سایر ـ90049000

1494ـ پروژکتورها90072000پروژکتورها322

1495  بزرگ کننده ها و کوچک کننده هاها، ـ پروژکتور90085000ها کننده کوچک و ها کننده بزرگ پروژکتورها،323

1496گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه سانتی 5ـ ـ ـ ترازو با حساسیت 90160010وزنه بدون یا با کمتر یا و گرم سانتی 5 حساسیت با ترازو324

 یا اي میله متر مثال،( دست با کردن کار براي طول، گیري آالت اندازه325

 و نشده گفته دیگر جاي که در) قطر گیر اندازه میکرومتر، نواري،

نباشند فصل هاي دیگراین شماره مشمول

1497گیر ظرفیت گیر قطر و اندازه ـ میکرومتر، اندازه90173000

1498  ـ سایر آالت90178000

1499  نوع غیر دیجیتالی با یا بدون گوشی دستگاه سنجش فشار خون ازـ ـ ـ90181940 یا دندانپزشکی جراحی، پزشکی، علوم در استفاده مورد وسایل و آالت326
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  1500  *ساکشن هاي پزشکیـ ـ ـ 90181990دامپزشکی 

  1501  انواع سرنگ هاي انسولین بدون سوزن با کاربرد اختصاصیـ ـ ـ90183110

1502  انواع سرنگ هاي سرپیچ دار و سرنگ هاي سادهـ ـ ـ90183120

AD1503و   safetyسرنگهاي  --- 90183130

1504  سوزن سرنگ و سر سوزن دندان پزشکی سرـ ـ ـ90183210

1505  لوله فلزي تیز شده و آماده براي تولید سرسوزنـ ـ ـ90183220

1506  سوزن بخیه با نخـ ـ ـ90183230

1507  ست سرم و خونـ ـ ـ90183914

1508  میکروست ـ ـ ـ90183915

1509  آنژیوکتـ ـ ـ90183916

  1510  یونیت دندان پزشکیـ ـ 90184100

  1511  *آمالگاماتور ـ ـ ـ90184990

1512  آنکوباتور نوزاد ـ ـ ـ90189040

1513  *) دستگاه  تنفس مصنوعی(ونتیالتور بیهوشی ـ ـ ـ90192090)دستگاه  تنفس مصنوعی(ونتیالتور بیهوشی 327

1514  *انواع عصاي معلولین و انواع واکر ـ ـ ـ90211090مصنوعی هاي و دندان ، انواع واکرمعلولین  عصاي انواع328

1515  دندان هاي مصنوعیـ ـ 90212100

1516  )تب سنج(ترمومتر پزشکی ـ ـ ـ90251110 آذرسنج، دماسنج، مشابه، شناور آالت و سنج غلظت سنج، چگالی329
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 هر و ، ثبت دستگاه بدون یا با سنج، پسیکرومتر، رطوبت هوا، فشارسنج

.آالت این ترکیبی از

1517  ـ ـ ـ سایر ترمومترها90251190

1518  )تب سنج(ترمومتر پزشکی ـ ـ ـ90251910

1519دار هاي ترموکوپل ـ ـ ـ دماسنج90251920

1520ـ ـ ـ سایر90251990

1521ـ ـ ـ رطوبت سنج دیجیتالی90258010

1522ـ ـ ـ سایر90258090

سایر  یا فشار سطح، کردن جریان، چک یا سنجش دستگاههاي و آالت330

 تراز جریان، سنجش میزان دستگاه مثال،ً( گازها یا مایعات متغیرهاي

 و آالت باستثناي ،)کنتور حرارت فشارسنج، گازها، و مایعات

9023یا  9028، 9015، 9014هاي  مشمول شماره دستگاههاي

1523  فلومتر --- 90261010

1524ـ ـ ـ سطح سنج به طریق اولتراسونیک90261020

1525ـ ـ ارتفاع سنج مایعات در مخازنـ 90261030

1526ـ ـ ـ سایر90261090

1527فشار) Checking(ـ براي سنجش یا چک کردن 90262000

1528  )تنفس مصنوعی(فلومتر دیواري توام شده با مرطوب کننده اکسیژن براي مصارف پزشکی  --- 90268010

1529  سایر--- 90268090

1530  متر phدستگاه  --- 90278010متر ph دستگاه331

 و آزمایش کنتورهاي همچنین برق، یا مایعات گاز، مصرف یا تولید کنتور332

  .براساس استاندارد آنها کردن میزان

  

1531ـ کنتور گاز90281000

1532ـ کنتور مایعات90282000

1533ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی90283011
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1534ـ ـ ـ ـ سایر90283019

1535الکترومکانیکیـ ـ ـ ـ 90283021

1536ـ ـ ـ ـ سایر90283029

 و سنج گام شمار، کیلومتر تاکسیمتر، تولید، کنتور دورسنج، کنتور333

هاي  شماره مشمول که آنهایی غیر از تاکومتر سنج، سرعت همانند؛

شوند می 9015یا  9014

1537همانندـ کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و 90291000

1538ـ ـ ـ تاخوگراف90292010

1539ـ ـ ـ ـ براي موتور سیکلت90292021

1540ـ ـ ـ ـ براي سواري، سواري کار و وانت90292022

1541ـ ـ ـ ـ براي کامیون و اتوبوس90292023

1542ـ ـ ـ ـ سایر90292029

1543ـ ـ ـ سایر90292090

Recording device(1544(مترهاي فاقد وسیله ثبت  ـ ـ مولتی90303100ولتاژ انواع مولتی متر و تستر334

1545مترهاي داراي وسیله ثبت ـ ـ مولتی90303200

1546  سایر فاقد وسیله ثبتـ ـ ـ 90303300

1547ـ ـ سایر، داراي وسیله ثبت90303900

  وسایل و ماشینهاي سنجش یا چک کردن و آالت335

  

  

1548ـ ـ ـ تراز بنایی90318010

1549دماي هواي ورودي دریچه هواي موتورهاي انژکتوري) SENSOR(ـ ـ ـ حسگر 90318020

1550  )سلول سنجش وزن(لودسل  --- 90318030
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1551ـ ـ ـ سایر90318090

1552ـ ترموستات90321000خودکار کنترل یا تنظیم دستگاههاي و آالت336

1553ـ مانوستات90322000

1554پنوماتیکیـ ـ هیدرولیکی یا 90328100

1555اکسی پیلوت ـ ـ ـ90328910

1556  *وسیله ایمنی حس کننده اکسیژن ـ ـ ـ90328990

1557ـ ـ ـ ترموکوبل یکبار مصرف جهت استفاده در ترمومتر90330010انواع ترموکوپل337

1558ها ـ ـ ـ سایر ترموکوبل90330020

1559کنند با نیروي برق کار میـ ـ که 91051100ساعتهایی که با نیروي برق کار می کنند338

1560کنند که با نیروي برق کار می ـ ـ91052100

1561کنند ـ ـ که با نیروي برق کار می91059100

1562نشیمنهاي گردان داراي وسیله تنظیم ارتفاع ـ 94013000ارتفاع تنظیم وسیله داراي گردان نشیمنهاي339

1563  صندلی هاي دندانپزشکی ـ 94021000  جراحی دندانپزشکی و انواع تخت هاي صندلی340

1564  تخت جراحی ، جهت جراحی مغز ، ارتوپدي و تخت رادیولوسنت --- 94029010

1565  )تخت جراحی (سایر  --- 94029090

1566مبلهاي فلزي از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد -  94031000  مبلمان اداري  341

1567  از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیردمبلهاي چوبی  -94033000
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1568  ساخته شده اند LEDچراغهایی که فقط جهت بکار گرفتن با دیودهاي نورافشان  ـ ـ ـ94052010

1569  ـ ـ ـ سایر  94052090

1570ـ ـ ـ چراغهاي ضد انفجار94054020

1571ـ ـ ـ سایر94054090

1572توريچراغ هاي ـ ـ ـ 94055020

1573ـ چراغهاي تبلیغاتی، عالئم نورانی، تابلوهاي نورانی راهنما و اشیاء همانند94056000

 رکابزنی اتومبیلهاي ،)Scooters( ها رورؤك ،)Tricycles( ها چرخه سه342

 مشابه؛) Wheeled( چرخدار هاي بازي اسباب و) Pedal cars( پا با

 کوچک هاي مدل ها؛ بازي سایراسباب ها؛ عروسک عروسک؛ هاي کالسکه

 هاي مدل و) ")Scale( مقیاس") (Reduced-size( شده اندازه

 از هایی پازل ، نکند یا کارکند خواه ، مشابه) Recreatio( تفریحی

.انواع کلیه

و ) Pedal cars(، اتومبیلهاي رکابزنی با پا )Scooters(ها  ، رورؤك)Tricycles(ها  سه چرخه95030010

ها؛  هاي عروسک؛ عروسک کالسکه مشابه؛) Wheeled(هاي چرخدار  بازي اسباب

و ) ")Scale(مقیاس ") (Reduced-size(هاي کوچک اندازه شده  ها؛ مدل بازي سایراسباب

.مشابه ، خواه کارکند یا نکند ، پازل هایی از کلیه انواع) Recreatio(هاي تفریحی  مدل

1574

 بانکی، هاي کارت اسکناس، سکه، بوسیله که) Games( ها بازي343

 از غیر به افتد، می کار به پرداخت وسایل سایر یا) Tokens( ها ژتون

بولینگ تاالر تجهیزات

یا  (Tokens)ها هاي بانکی، ژتون سکه، اسکناس، کارت توسطکه (Games)ها بازي دیگرـ   95043000

  تاالر بولینگ اتوماتیک بازيادوات افتد، به غیر از  کار میسایر وسایل پرداخت به

1575

و   TRAD MILL هندبال و دستگاه والیبال، بسکتبال، فوتبال، توپ344

تجهیزات زمین بازي مستقر در پارکها و مدارس

1576  توپ فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال --- 95066210

TRAD MILL1577دستگاه  --- 95069110

1578  سایر --- 95069190

1579سایرـ ـ ـ 95069990

1580  چرخ و فلک ، تاب، تئاتر سیار ـ  ـ  ـ 95089010  تجهیزات شهربازي ، تجهیزات زمین بازي مستقر در پارکها و مدارس  345
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1581جایگاه تیراندازي و سایر تفریحات در هواي آزاد ـ ـ ـ 95089090

Dental-Plate  (1582(ـ ـ مسواك دندان و همچنین مسواك دندان عاریه 96032100مسواك346

 با یا نمدي نوك با عالمتگذاري قلمهاي اي و قلم و ساچمه نوك قلم  347

 قلم قلمها؛ و سایر استیلوگراف قلم خودنویس، متخلخل؛ سایر نوکهاي

 همانند؛ اشیاء و مدادگیر گیر، قلم یا نوکی؛ خودکار مدادهاي وپلیکاتور

 از غیر پیش گفته، اشیاء) گیره و کالهک همچنین( و قطعات اجزاء

  .می شوند 9609شماره  مشمول که آنهایی

1583  )خودکار( با جوهر خمیري ـ ـ ـ 96081010

1584  )روان نویس( با جوهر مایع ـ ـ ـ   96081020

1585با نوك نمدي و یا سایر نوکهاي متخلخل) Marker(هاي عالمتگذاري  ـ قلم و قلم96082000

1586  مدادهاي خودکار یا نوکی -96084000

 مداد مغزمداد، مدادرنگی،) 9608شماره  مشمول مدادهاي غیراز( مداد348

 شمعی،

1587  مداد و مداد رنگی، با مغزي داراي غالف سخت -96091000

1588ـ مغزي مداد، سیاه یا رنگی96092000

1589  *فندك الکتریکی96138000  الکتریکی فندك  349

 آنها بودن عایق که محفظه، با حرارت عایق ظروف سایر و فالسک350

است شده تامین خأل توسط

1590  * که عایق بودن آنها توسط خأل تامین شده استسایر ظروف عایق حرارت با محفظه، فالسک و96170000

حوله هاي بهداشتی و تامپون ها، پوشک و پوشک کامل بچه و اشیاء 351

مشابه از هر جنس

1591  پوشک کامل بزرگساالن --- 96190010

1592  سایر --- 96190090

 جهت منفصله بوس و قطعات مینی و اتوبوس تولید براي منفصله قطعات352

 و قطعات) اتومبیل هاي سواري(  8703مشمول   خودروهاي تولید

  ) وانت(  8704ردیف  مشمول خودروهاي تولید جهت منفصله

  

  

1593درصد 14ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 98870221

به استثناي موتور، گیربکس، اکسل، جعبه  درصد 40درصد لغایت  14ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870222

فرمان، کولر و الستیک  

1594

درصد و بیشتر به استثناي موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و  41ـ با ساخت داخل  -ـ98870223

الستیک  

1595

1596درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 98870311
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 بوس و قطعات مینی و اتوبوس تولید براي منفصله قطعات - ادامه 

) اتومبیل هاي سواري(   8703مشمول   خودروهاي تولید جهت منفصله

  )وانت(  8704ردیف  مشمول خودروهاي تولید جهت منفصله و قطعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1597به استثناي الستیک   درصد 25لغایت  درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870312

1598درصد به استثناي الستیک 35درصد لغایت  26ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870313

1599درصد به استثناي الستیک 45درصد لغایت  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870314

  1600درصد به استثناي الستیک 55درصد لغایت  46ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870315

  1601الستیک درصد و بیشتر به استثناي 56ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870316

1602درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 98870321

1603به استثناي الستیک   درصد 25لغایت  درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870322

1604درصد به استثناي الستیک 35درصد لغایت  26ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل   98870323

1605درصد به استثناي الستیک 45درصد لغایت  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870324

1606درصد به استثناي الستیک 55درصد لغایت  46ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870325

1607الستیک درصد و بیشتر به استثناي 56ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870326

1608درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 98870331

1609به استثناي الستیک   درصد 25لغایت  درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870332

  1610درصد به استثناي الستیک 35درصد لغایت  26ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870333

  1611درصد به استثناي الستیک 45درصد لغایت  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل   98870334

1612درصد به استثناي الستیک 55درصد لغایت  46ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل   98870335

1613درصد به استثناي الستیک 65درصد لغایت  56ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل   98870336
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 بوس و قطعات مینی و اتوبوس تولید براي منفصله قطعات - ادامه 

) اتومبیل هاي سواري(  8703مشمول   خودروهاي تولید جهت منفصله

  )وانت(  8704ردیف  مشمول خودروهاي تولید جهت منفصله و قطعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1614  الستیک درصد به استثناي 66 بیشتر از ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98870337

1615درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از   98870341

1616به استثناي الستیک   درصد 25لغایت  درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل   98870342

1617درصد به استثناي الستیک 35درصد لغایت  26ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل   98870343

1618درصد به استثناي الستیک 45درصد لغایت  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل   98870344

1619به استثناي الستیک و بیشتردرصد  46ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل   98870345

1620درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از   98870351

1621به استثناي الستیک   درصد 25لغایت  درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل   98870352

1622درصد به استثناي الستیک 35درصد لغایت  26ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل   98870353

1623درصد به استثناي الستیک 45درصد لغایت  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل   98870354

1624درصد به استثناي الستیک 55درصد لغایت  46ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل   98870355

1625درصد به استثناي الستیک 65درصد لغایت  56ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل   98870356

1626  الستیک درصد به استثناي 66 بیشتر از ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98870357

1627درصد 14ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از ـ 98870421

1628به استثناي الستیک   درصد 25لغایت  درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870422

1629درصد به استثناي الستیک 35درصد لغایت  26ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870423

1630درصد به استثناي الستیک 45درصد لغایت  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870424
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1631به استثناي الستیک و بیشتردرصد  46ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870425

1632درصد 14ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 98870431

به استثناي موتور، گیربکس، اکسل، جعبه  درصد 20درصد لغایت  14ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870432

فرمان، کولر و الستیک  

1633

درصد و بیشتر به استثناي موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و  21ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870433

الستیک  

1634

1635درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 98870441

1636به استثناي الستیک   درصد 25لغایت  درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870442

1637درصد به استثناي الستیک 35درصد لغایت  26ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870443

1638درصد به استثناي الستیک 45درصد لغایت  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870444

1639درصد به استثناي الستیک 55درصد لغایت  46ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870445

1640به استثناي الستیک و بیشتر درصد  56ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870446

  

  دفتر ارزیابی کیفیت کاالھای صادراتی و وارداتی

  ١٣٩٣ آذر


