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ث

  
  بسمه تعالي

  ))پيشگفتار    (( 
 مجلس  شوراي اسالمي ، 5/3/1389 قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب 3 و2  در اجراي مفاد ماده 

 و همچنين 1371 قانون اصالح قوانين و مقررات سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب سال 6ه ذيل ماد2مفاد تبصره 
به  وارداتيو كاالهاي مصوب شورايعالي استانداردمصوبات شورايعالي استاندارد ، كليه كاالهاي صنعتي ، خودروها ، قطعات خودرويي 

  .ت صنعتي ايران برسدكشور بايد به تاييد موسسه استاندارد و تحقيقا
 كاالهاي مشمول مصوبه هيئت و))  قلم كاال785( گروه كااليي11(اين مجموعه شامل كاالهاي مصوب شورايعالي استاندارد 

. مي باشد) قلم كاال144در مجموع (وزيران 
  ، ول مؤسسه يا ضوابط فني اعالم شده از طرف تر از استاندارد مورد قب  توزيع و فروش اينگونه كاالها باكيفيت پايين تمركز، لذا واردات

  .باشدموسسه، ممنوع مي
  

واردكنندگان كاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري ملزم به رعايت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانوني را   
 قانون 14 ، 12 ، 11 ، 9لكه بر اساس مواد مراعات ننمايند عالوه بر آنكه خود بعنوان مصرف كننده در جامعه از آن زيان خواهند ديد ب

اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بشرح مندرج در اين مجموعه تحت پيگيرد قانوني قرار خواهند گرفت 
.  

 و آئين نامه اجرائي قانون گمرك ايران در ارتباط با فرآورده هائي كه اجراي استاندارد آنها اجباري اعالم گرديده بر طبق قانون  
مقررات صادرات و واردات از ورود كاالهاي فاقد گواهينامه انطباق از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران جلوگيري بعمل مي آورد 

.  
  :تذكر 

ه ديگري اظهار شود مي باشد ، لهذا به هر دليلي كاالي مشمول بر اساس تعرف“ كاال” آنچه مشمول مقررات استاندارد اجباري است  -1
و يا كاالي غير مشمول در قالب تعرفه هاي مندرج در فهرست اظهار شوند، مالك اجباري بودن، نام كاال در فهرست مي باشد كه 

  . گمركات و ادارات كل استاندارد مبادي ورودي، مراتب را رعايت و هماهنگي خواهند كرد
، الزاماً بايســــتي در مبداء بازرسي و توســط شركت هاي بازرسي براي شندكاالهائي كه در داخل كشور غير قابل آزمون مي با -2

  . صادر و ارائه گردد ) COI) Certificate of Inspectionآنهاگواهينامه 
براي كاالهايي كه مدت زمان آزمون آنها طوالني است براي جلوگيري از رسوب كاال در گمركات كشور بهتر است در مبداء بازرسي و  -3

  . صادر و ارائه گردد ) COI) Certificate of Inspectionــط شركت هاي بازرسي براي آنهاگواهينامه توس
كاالهايي كه در فهرست كاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري نصب بر چسب انرژي مي باشند، عالوه بر رعايت استاندارد مورد                     -4

برچسب انرژي بايد فقط بر     (رژي بوده و بايستي داراي برچسب انرژي باشند       قبول ملزم به رعايت معيار ها و مشخصات فني مصرف ان          
با رتبه انرژي پايين تر از در ضمن واردات لوازم و تجهيزات برقي ) . اساس استاندارد ملي مربوطه بر روي كاالها مذكور نصب گردد  

A  و Bممنوع مي باشد   .  
 يا ضوابط فني مورد قبول براي آنها تـدوين نـشده       بين المللي وجود نداشته باشد        ملي و يا    استاندارد ي كه براي آن     در مورد كاالهاي   -5

 بازرسـي كـاال و امـور صـادرات و           اداره كـل  با تاييد معاونت تخصصي موسـسه و        آن  باشد، استاندارد كارخانه اي و يا مشخصات فني         
چنين براي آندسته از كاالهايي كـه داراي اسـتاندارد      هم .واردات به عنوان ضوابط فني مورد قبول مؤسسه تعيين و اعالم خواهد شد              

هاي ملي و يا بين المللي بوده و عالوه بر آن ضوابط فني خاصي مد نظر قرار داده شده باشد ، عالوه بر مطابقـت كـاال بـا ويژگيهـاي                 
 .مندرج در استانداردهاي موصوف ، مطابقت آنها با ضوابط فني مربوطه الزامي است 

  
  
  
  



  
ج

  
  صره هاي قانوني مرتبط با اجرايمواد و تب

  استاندارد هاي ملي
  براي واردات

  
  رانيايصنعتقاتيتحقواستانداردمقررات موسسهونيقواناصالح قانون-الف 


را كه مؤسسه مي تواند با تصويب شورايعالي استاندارد ، اجراي استاندارد كاالها و يا بخشي از يك استاندارد و يا آئين هاي كار  – 6ماده 
از نظر ايمني حفظ سالمت عمومي و حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي 

  .اجباري اعالم نمايد  ضروري باشد با تعيين مهلت هاي الزم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود  ،
 روز در 10و آيين هاي كار و مهلت اجراي آن ها را در دو نوبت به فاصله  موسسه مكلف است اجباري كردن استانداردها – 1تبصره 

روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسالمي ايراني و دو روزنامه كثيراالنتشار آگهي و از طريق ساير رسانه هاي گروهي نيز به اطالع 
 .عموم برساند

يت و توجه به مسائل ايمني وبهداشتي و اقتصادي بايد با استاندارد كيفيت مواد و كاالهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولو – 2تبصره 
اولويت مواد .هاي ملي جمهوري اسالمي ايران و يا استانداردهاي كشور مبدأ و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد 

  . و كاالها را شورايعالي استاندارد تعيين مي نمايد 
ند به منظور جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي بين المللي تدريجاً اجراي استاندارد موسسه مي توا – 3تبصره 

  .كاالهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد
در مواردي كه اجراي استاندارد درباره فرآورده هايي اجباري اعالم مي گردد اعطاء هر گونه تسهيالت به واحدهاي  – 4تبصره 

وليدكننده اين قبيل فرآورده ها از سوي وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين فرآورده ها از طريق رسانه ت
هاي ارتباط جمعي منوط به داشتن پروانه كاربرد عالمت استاندارد يا تائيديه آن و يا تائيد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

  .خواهد بود
يه استثناء دارو كه به عهده وزارت (شوراي عالي استاندارد موظف است مسئوليت نظارت بر اجراء استاندارد كاال و خدمات  – 5تبصره 

را صرفاً به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد به نحوي كه از تاريخ )بهداشت،درمان و آموزش پزشكي مي باشد
  . اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيردتصويب اين قانون هيچ

توزيع و فروش  پس از انقضاي مهلت هاي مقرر ، توليد ، تمركز ، هرگاه اجراي استاندارد در مورد كاالهايي اجباري اعالم شود ، – 9ماده 
 رعايت شرايط و امكانات خاطي و اينگونه كاالها با كيفيت پايين تر از استاندارد مربوط و يا بدون عالمت استاندارد ايران ممنوع و با

توبيخ ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال وجزاي نقدي از  وعظ ، تذكر ، دفعات و مراتب جرم ومراتب تعزير اعم از احضار ،
  .يكصدهزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد

  .انداردهاي اجباري در مورد كاالهاي وارداتي الزامي خواهد بودرعايت كليه مقررات است – 2تبصره 
هرگاه ارتكاب يكي از جرائم مذكور در اين قانون موجب بيماري يا آسيبي گردد مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازاتهاي زير  – 12ماده 

  :محكوم مي گردد 
شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و پانصد هزار تا دو ميليون ريال  د رصورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب – 1

  .جزاي نقدي خواهد بود 
 در صورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس تعزيري و يك ميليون تا دو ميليون ريال – 2

  .جزاي نقدي خواهد شد 
مرتكب حسب مورد سه سال تا ده سال حبس تعزيري و دو ميليون تا پنج ميليون  در صورتي كه موجب نقص عضو شود مجازات – 3

  .ريال جزاي نقدي خواهد شد 
 در صورتي كه منتهي به مرگ شود مجازات مرتكب سه الي پانزده سال حبس تعزيري و سه ميليون تا ده ميليون  ريال جزاي نقدي – 4

  .خواهد بود 



  
ح

صرف كننده شرط اقوي بودن سبب از مباشر ، ديه و خسارت مصرف كننده بر اساس قانون در تمام موارد فوق در صورت شكايت م
  .مجازات اسالمي و بر طبق حكم محاكم جبران مي گردد

در صورت تخلف توليد كننده يا فروشنده از مقررات اعالم شده در رابطه با كاالهاي استاندارد شده يا اوزان ومقياسها و وسائل  – 14ماده 
 توسط توليد كننده يا فروشنده با حكم محاكم صالحه  ”، با شكايت مشتري و اثبات موضوع ، خسارت مشتري حسب مورد تماماسنجش  

  .پرداخت خواهد شد 
هركس مشخصات فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه ، توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل  – 11ماده 

وص فرآورده هاي استاندارد شده براي بسته بندي و عرضه و فروش فرآورده هاي خارج از استاندارد استفاده كند ، يا به بسته بندي مخص
قصد تقلب و يا به هر كيفيتي در قوطي ، بسته ، جعبه و لفاف محتوي فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد و يا 

گري تحت همان عنوان عرضه كند و يا بفروش برساند و يا به قصد تقلب از برگهاي آزمايش و بجاي جنس استاندارد شده جنس دي
تشخيص مشخصات فرآورده ها و همچنين پروانه كاربرد عالمت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا عالمت استاندارد ايران را 

 حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون بدون دريافت پروانه بر روي محصوالت خود بكار برد ، به
  .ريال محكوم خواهد شد 

  
 مجلـس  شـوراي      5/3/1389 قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب             -ب

  اسالمي
يتهاي قانوني ، فات صنعتي ايران و با استفاده از ظروزارت صنايع و معادن مكلف است از طريق موسسه استاندارد و تحقيق – 2ماده 

 . را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غير استاندارد جلوگيري نمايد ) 1(استانداردهاي موضوع ماده 
سسه استاندارد و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مكلف است خودروهايي را شماره گذاري نمايد كه تاييديه مو -1تبصره 

  . تحقيقات صنعتي ايران را اخذ نموده باشد 
تريلر و " كشنده –ونت ي كام– كاميون – ميني بوس – اتوبوس – وانت –سواري (منظور از خودرو در اين قانون انواع خودرو  -2تبصره 

  . است) و موتورسيكلت  "لوكوموتيو 
 حفظ حقوق مصرف كنندگان كليه كاالهاي صنعتي وارداتي به كشور بايد به به منظور حمايت از توليدات صنعتي داخلي و -3ماده 

همچنين كليه توليدات صنعتي . تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد در غير اين صورت توزيع آنها ممنوع است 
نون  توليدات داخلي غير استاندارد قابل توزيع داخلي بايد استانداردهاي الزم را كسب نمايد و حداكثر يك سال پس از تصويب اين قا

  . نخواهد بود 
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل از واردات كاال نسبت به ارائه گواهي موسسات استاندارد جهاني مورد تائيد  -1تبصره 

م و نسبت به الصاق برچسب گواهي مذكور موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با ارائه نمونه جهت دريافت گواهي استاندارد اقدا
  . بر روي كاالهاي وارداتي اقدام نمايند 

دولت مجاز است تا يك چهارم از مبلغي را كه خودرو سازان يا صنايع ديگر به امر تحقيق و پژوهش اختصاص مي دهند در  -2تبصره 
  . بودجه سنواتي پيش بيني نمايند 

  
 هيئـت  14/9/1389مصوب جلسه مـورخ  (ء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي آيين نامه اجرايي قانون ارتقا   -ج

  )وزيران
  

 : در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند-1ماده

  1389مصوب -قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي: قانون -الف
  د و تحقيقات صنعتي ايرانموسسه استاندار: موسسه-ب
  وزارت صنايع و معادن:  وزارت-پ

وزارت مكلف است نسبت به اعمال نظارت بر نحوه اجراي برنامه و سياستهاي مرتبط با ارتقاي كيفيت توليد خودرو ،كاهش  -2ماده
 مذكور در قانون اقدام و در قانون پس از تصويب مرجع) 1(مصرف سوخت ،اجراي كامل استانداردها و ساير عناوين مندرج در ماده 
  .صورت عدم رعايت از سوي خودروسازان اقدامات قانوني الزم را به عمل آورد



  
خ

قانون اقدام و مراتب را به )1(موسسه مكلف است بر اساس در خواست وزارت نسبت به اعمال استانداردهاي مندرج در ماده  -3ماده 
  .با ورود خودرو ها و قطعات خودرو غير استاندارد جلوگيري نمايدوزارت مكلف است از توليد . اطالع وزارت برساند

  .ثبت سفارش و يا ورود خودروهاي فاقد استاندارد اعالمي از سوي وزارت ممنوع است -1تبصره 
وي مسووليت اعالم تاييد موسسه به نير.شماره گذاري خودرو توسط نيروي انتظامي بدون دريافت تاييد موسسه ممنوع است -2تبصره 

  .انتظامي نيز بر عهده وزارت مي باشد
وزارت بازرگاني مكلف است از . وزارت مكلف است فهرست كاالهاي صنعتي داراي تاييد موسسه را به وزارت بازرگاني اعالم نمايد -4ماده 

  .ثبت سفارش و توزيع كاالهاي صنعتي فاقد استاندارد به كشور جلو گيري نمايد
  . داخلي فاقد تاييد موسسه نيز ظرف يكسال پس از تصويب قانون ممنوع استتوزيع توليدات صنعتي-تبصره

  .گمرك جمهوري اسالمي مكلف است از واردات كاالهاي صنعتي فاقد استاندارد به كشور جلو گيري نمايد-5ماده 
اسايي كاالهاي فاقد استاندارد وزارت خانه هاي بازرگاني و صنايع ومعادن حسب مورد مي توانند از تشكل هاي صنعتي براي شن -6ماده 

  .استفاده نمايند
كليه اشخاص حقيقي و .موسسه مكلف است فهرست موسسات استاندارد جهاني مورد تاييد را از طريق رسانه ها منتشر نمايد -7ماده 

ثبت سفارش كاالهاي . نندحقوققي مكلفند قبل از ورود كاالهاي صنعتي به كشور نمونه اي از آن را براي دريافت تاييد موسسه ارايه ك
  .صنعتي وارداتي توسط وزارت بازرگاني پس از دريافت گواهي استاندارد مجاز است

توزيع كاالهاي صنعتي فاقد .واردكنندگان كاالهاي صنعتي مكلفند نسبت به الصاق بر چسب گواهي استاندارد اقدام نمايند –تبصره 
  .استاندارد در حكم كاالهاي قاچاق خواهد بود

وزارت مكلف است برنامه زمان بندي اعمال استاندارد اجباري براي كاالهاي صنعتي توليد داخل و چگونگي توزيع آن را تهيه و -8ده ما
  . اين آيين نامه اعالم نمايدظرف مدت يك ماه پس از ابالغ

هبردي ريس جمهور مكلف است در لوايح  سطح كيفي كاال هاي صنعتي توليد ،معاونت برنامه ريزي و نظارت راءبه منظور ارتقا -9ماده 
تا توسط پيش بيني و منظور نمايد قبل اعتبارات وزارت صنايع و معادن  قانون را در) 3(ماده ) 2(بودجه سنواتي اعتبار موضوع تبصره 

  . تحقيق و توسعه كاالهاي صنعتي به مصرف برسدپروژه هايوزارت مذكور براي اجراي 
ن مكلف است فهرست كاالها و توليداتي را كه حفظ توليد و اشتغال آنها مستلزم تعيين تعرفه مناسب مي وزارت صنايع و معاد-10ماده 
  .كاالها بنا به پيشنهاد وزارت مذكور خواهد بود قبيل درخصوص تعرفه اين اتخاذ تصميم .ت وزيران پيشنهاد نمايدئتهيه و به هي .باشد

  و اين آيين نامه بر عهده وزارت بوده و وزارت ياد شده مكلف است هر سه ماه يكبار مسووليت نظارت بر حسن اجراي قانون -11ماده 
  .گزارش الزم را به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي اعالم نمايد

  
  ) 23/1/1388مصوبه جلسه مورخ ( تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصالح الگوي مصرف -د

قتصادي و دارايي، بازرگاني، صنايع و معادن و نيرو موظفند به نحوي برنامه ريزي نمايند كه از واردات لوازم                    وزارتخانه هاي امور ا    - 4بند  
  . جلوگيري شودB و  Aو تجهيزات برقي با رتبه انرژي پايين تر از 

  
  
   قانون مجازات اسالمي-ه 

   قانون مجازات اسالمي525تبصره ماده 
  ) نده بخش تعزيرات و مجازاتهاي باز دار( 

و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و بـه منظـور القـاء شـبهه در كيفيـت توليـدات و                          ” هركس عمدا  –تبصره  
.خدمات از نام و عالئم استاندارد ملي يـا بـين المللـي اسـتفاده نمايـد بـه حـداكثر مجـازات مقـرر در ايـن مـاده محكـوم خواهـد شـد                                     
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  شمول اجراي اجباري استانداردفهرست كاالهاي وارداتي م
   عالي استاندارد  شورايات بر اساس  مصوب

 يك و فلزشناسيمكان 
 

  
  فيرد

  
  استاندارد ملي مربوطه نام كاال

ISIRI  يشماره تعرفه گمرك 

  84241000  869 آتش خاموش كن  1
  :انواع آبگرمكن  

  1219 و   2-1219)مخزن دار(آبگرمكن گازسوز 
  

84191100 
182884191100 و  2-1828  گازسوز  يرمكن فورآبگ

2  
  
  

122884191900  يآبگرمكن نفت

  : انواع اجاق گاز 
  73211110  10325  ياجاق گاز فردار وسائل پخت و پز گازسوز خانگ

180673211110 ي اجاق گاز فردار و سرخ كن رستوران 

3  
 

110873211200  تحت فشاري خوراك پزي  اجاق ها

  : گاز سوز و نفت سوزينواع بخارا  
  3618   )يچراغ خوراك پز(  ، تنوره دار يله ايتي نفت سوز في بخار 

  
73218200  

93773218200 )دودكش دار (  نفت سوز ي  بخار

122073218100 و   2-1220 ) دودكش دار (  گازسوز يبخار  

4  

726873218100-2 و 7268 )بدون دودكش (  گازسوز ي  بخار

  H ):وI  (ر آهن يانواع ت 
  1791   يم پهن موازيده بال نير آهن گرم نورديت  

  
72163200  

327772163200 بداريك شيده بال بارير آهن گرم نوردي  ت

72163300  - بداريده بال پهن شير آهن گرم نوردي ت 

72163300  -  سبكيده بال پهن موازير آهن گرم نوردي ت 

72163300  - ني سنگيده بال پهن موازين گرم نوردر آهي ت 

5  

72163300  -  متوسطيده بال پهن موازير آهن گرم نوردي ت 

ا ي و ي مساويده با بالهاي گرم نوردي فوالدي هاينبش  6
  ينامساو

  7216   1972 و1794

  7216  4477 بداريده لبه گرد بال شي گرم نوردي هايناودان  7
  94055020  2512  )يشهر(گازسوز  ي روشنائيچراغ ها  8

 : ع يلندر گاز مايانواع رگوالتور س 
  84811010  732  يچي   نوع پ

87484811010 يا فشاري ي   نوع سوزن

9  

364184811010  مي و قابل تنظينوع فشار قو  

473731100 عيلندر گاز مايس  10

  84818030  11351و 11350  يخروج و يلندر گاز و اتصاالت ورودير سيش      11

 



  
2

 يك و فلزشناسيمكان 
 

  
  فيرد

  
  استاندارد ملي مربوطه نام كاال

ISIRI  يشماره تعرفه گمرك 

   :ي و صنعتي طبيلندر گازهايانواع س 
 ژني اكس

  
- 731100

  731100  - دروژني ه

12 

  731100  6591  لندرها و مخازن گاز كلر  يس
 : ير آالت بهداشتيانواع ش

  84818010   1546 و 6679  رآالت حماميش
  154684818010 و 6679 رآالت توكاسه يش
  154684818010 و 6679  يواريرآالت ديش
  154684818010 و 6679  رآالت آفتابهيش
  154684818010 و 6679  سواريرآالت پيش

13  

  154684818010 و 6679  يرآالت تكيش
 84818015 و84818090  3664   ير آالت ساختمانيش   14

  84813000و
  84814000  2437  )فشارشكن(نان مخازن آبگرم ير اطميش   15

 گاز يدروسائل گاز سوزو لوله كش  ر مورداستفادهيانواع ش 
   :يخانگ

  84818020  4047  )يتوپ(ه اندازه هاير ربع گرد در كليش
  84818035  1222 ل گازسوزي وساير دستيش

16  

 84818040 و84818045  4512  ل گازسوزي وسا كنترل چند كارهيرهايش
 : انواع ظروف و مخازن تحت فشار از جمله 

  4231  گ بخاريانواع د
 به استثناء 8402

84029000  
  84031000  7911 يگ آب گرم  فوالديد
  84031000  4472 و 4473 يگ آب گرم  چدنيد

17  

  تابع نوع جنس  145  گ زودپزيد
   :     يانواع كولرخانگ 

  KW   7تاتوان ) ياتاق  (ي پنجره ايكولر گاز
   و1562-1و 6016 و 2-6016

40-1562  841510  
18  

   و1562-1 و 4910  وEvaporative Coolers (  4911 ( يكولر آب
  4910-2 و 40-1562

84796010  

  40092200  774  گاز   سوختي قابل انعطاف برايلوله ها   19
 :اني انواع لوله هاي فوالدي گازرس 

  73043900  3360 لوله هاي فوالدي گازرساني مورد مصرف در منازل و ساختمان 
20  

درزجوش و (لوله فوالدي گاز رساني مورد مصرف در شبكه شهري 
  7306390  3574  )بدون درز
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 يك و فلزشناسي مكان 
 
  
  فيرد

  
  استاندارد ملي مربوطه نام كاال

ISIRI  يشماره تعرفه گمرك 

  :هاي ساختماني انواع ميلگرد   21
  ساده و آجدار از قطر(ميلگردهاي گرم نورديده مصرفي در بتون

mm640 تاmm  ( 3132  
  721310 و721391 و72139900و 

    72142000و 72149900
مخازن گاز قابل (رهاي برنجي مخازن تحت فشاريش  22

  8481  6592  )حمل تحت فشار

  :انواع ورق فوالدي گرم نورديده   
  3694  )سازه اي ( دي گرم نورديده با كيفيت ساختماني ورق فوال 

  
7208  

  7208  3693  ورق فوالدي گرم نورديده با كيفيت كششي 
  7208  -  )بصورت طومار( ورق فوالدي آجدار گرم نورديده  
  7208  -  )بصورت غير طومار ( ورق فوالدي آجدار گرم نورديده  
  72103000و72104100و72104900  7596 و7597  )گالوانيزه  ( ورق فوالدي گرم نورديده با پوشش روي 

23  

  72101100و72101200  -  ورق فوالدي گرم نورديده با پوشش قلع 
  :انواع ورق فوالدي سرد نورديده  

  )سازه اي ( ورق فوالدي سرد نورديده با كيفيت ساختماني   
5722  

  
7209  

  7209  5723  ورق فوالدي سرد نورديده با كيفيت كششي  
  72103000و72104100و72104900  -  )گالوانيزه( ورق فوالدي سردنورديده با پوشش روي   
  72101100و72101200  -  ورق فوالدي سرد نورديده با پوشش قلع  

24  

  72107000و72109000  -  ورق فوالدي با روكش پليمري  

  :انواع ورق هاي فوالدي زنگ نزن  
  -   نورديدهورق فوالدي زنگ نزن سرد 

  
7219  

25  

  7219  -   ورق فوالدي زنگ نزن گرم نورديده  

  :انواع پيچ ومهره  
    2874  پيچ و ميله هاي دوسردنده فوالدي  

 731812و731813و731814و731815
26  

  731811و731816  5654 و 5655    مهره دنده ريز و دنده درشت فوالدي   
  :انواع الكترود جوشكاري با روكش   27

ترودهاي روپوش دار جوشكاري از جنس فوالد ساده كربني و الك 
  آلياژي به روش قوس الكتريكي

87183111000  

  :  انواع سنگهاي برش و سايش 
  -   ميليمتر400 ميليمتر تا قطر 100سنگ برش از قطر   

  68042100و680422و68042300
28  

  68042100و680422و68042300  6715 و 6716، 6717  تر  ميليم300 ميليمتر تا 100از قطر ) سنباده ( سنگ سايش  
73219000و84199010  -    انواع كاربراتور بخاري و آبگرمكن نفتي   29

  73121090و73129000  2680  )طناب فوالدي (   انواع سيم بكسل   30
  82011000  587    انواع بيل  31
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 يك و فلزشناسيمكان 
 
  
  فيرد

  
  استاندارد ملي مربوطه نام كاال

ISIRI  يشماره تعرفه گمرك 

 : انواع كمپرسور يخچال   32
 1/3 تا8/1كمپرسور يخچال و فريزر خانگي با توان برودتي از

  اسب بخار
4335  

  
84143010  

 و2482 و  2-4853  انواع يخچال و فريزر خانگي  33
 و 4269 و 1562-1و254

  1562- 2-24و 4268
 84181000و84182100 و84182200و

 84182900و84183000و84184000

 :)  ايمني (   اسباب بازي
     مقررات ايمني از نظر فيزيكي و  مكانيكي

6204  

  
  9503 لغايت 9501فصول 

   انتقال وانتشار بعضي از عناصر خاص  بكار رفته در اسباب 
  بازي

  9503 لغايت 9501فصول   6204

  9503 اغايت 9501فصول   4698     اشتعال پذيري 

34  

  9503 اغايت 9501فصول   -  بازيهاي الكتريكياسباب 
  9503 لغايت 9501فصول   9700 ) مقررات ايمني ( روروئك كودكان   35
 اسباب بازي هاي شناور در آب و تجهيزات كمك   36

  شناوري
  9503 لغايت 9501فصول   5892

  آسانسورهاي برقي مقررات ايمني ساختمان و نصب   37
   )1(آسانسور

1-630384281000  

  798784313190  (COI)  پاراشوت  38
  798583014000  (COI)  قفل درب آسانسور   39
  798884313190  (COI)  گاورنر  40
  798684313190  (COI)  ضربه گير   41
  84162000  7595   مشعل هاي گاز سوز   42
  84161000  7594   مشعل هاي گازوئيل سوز   43
مقررات -له غير مستقيمفرهاي پخت نان و شيريني با شع  44

  طراحي وتجهيزات فرها-ايمني بهداشتي در استقرار
5648  84172000  

ماشين آالت ، وسايل و تجهيزات خط توليد نان هاي   45
  حجيم و نيمه حجيم

5649  84381000  

مقررات ايمني و (ماشين آالت توليد نان و شيريني   46
  ) بهداشتي

5650  84381000  

  .  باشد ي مير ضروريت الزامات زيج رعايبه صورت پك واردات آسانسور يبرا )1(
  ) T.Rاز به ارائه يبدون ن ( EN81-1 و انطباق با استاندارد يفي و كيج آسانسور از نظر ابعادي پكي براCOI يارائه گواه) الف (
 –ر ي ضربه گ–فل درب ق( چهارگانه يمني ايت شده توسط مؤسسه برايد صالحيي تاي بازرسي از شركتهاCOI يارائه گواه) ) ب(

  )  گاورنر –پاراشوت 
  ANS IZ21بر اساس استاندارد ) 2(
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 يك و فلزشناسيمكان 
 
  
  فيرد

 
  استاندارد ملي مربوطه نام كاال

ISIRI  يشماره تعرفه گمرك 

 مورد )ODS ()2(وسيله ايمني حس كننده اكسيژن   47
  وسايل گازسوز مصرف در

-  90328900  

 و 73221900 و 76169990  703 و 4022 و 4023 و 4024  رادياتور گرمايشي   48
73221100  

 6436-1و 2و3و4و5و6و7و10  تجهيزات زمين بازي مستقر در پاركها و مدارس   49
 ،6437  

   95069990 و 95089000

  9506و9508و9000و9990  8987-1و2و3  تجهيزات شهر بازي  50

  11389  ي بادي سازه ها– يزات شهر بازيتجه 51

ل ايمني براي حفاظت چشم در مقابل تشعشع وساي 52
 حاصل از جوشكاري و عمليات شبانه

176190049000

گاورنرهاي فشار براي وسايل گاز سوز براي فشار  53
  ميلي بار200ورودي تا 

6027  -  

تابع مواد متشكله3076 اتصاالت جوشي گاز رساني 54

11388-1   صندلي ها–مبلمان اداري   55
94031000 ، 94032000 ،

94033000

969994013000  صندلي هاي گردان  56
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 كيبرق و الكترون 
 

  استاندارد ملي مربوطه نام كاال  رديف
ISIRI  شماره تعرفه گمركي 

-1 و4283 و 4550 و 71 و 120 انواع باطري  57
   و4280-2و4280

  3597-1و 2-3597

   8507 و 8506 

  : بلم و كايانواع س  
  85445900  607-1  و2  و 3  و 4  و 5 و 6و7  ولت 750/450 تاوخوديد با ولتاژ اسميكلرا ليني ويق پلي با عايم وكابلهايس  

  85445900  3082و3081   مقاوم در برابر آتش يكي الكتري  كابل ها
 ي ولتاژهايكپارچه و اكسترودشده برايق ي قدرت با عاي كابل ها

 85446010 و85445900  3569-1و2و3و4  تلووايك3 تا 1 ياسم

 يكابلها-750/450 تا وخودي با ولتاژ اسميكيق الستي با عاي كابلها
  85445900  1926- 3  كونيليق سيمقاوم در برابر حرارت با عا

  85445900  1926-4   قابل انعطافي ، بندها و كابلهايكيق الستي با عايم ها و كابل هاي س
  85445900  1926-5   باالبري، كابل هايكيق الستيبا عا يم ها و كابل هاي س
  ا ي  و ي جوشكاري،  كابل هايكيق الستي با عايم ها و كابل هاي س

  85445900  1926-6   يكي    قوس الكتر

 ي اسمي ولتاژهاي آن برايزات جانبيق اكسترود شده و تجهي قدرت با عايكابلها
)Um=2/1KV)1KV 30 تاوخودKV -(UM=36KV ( يكابل ها-قسمت اول 

  )3KV (Um=6/3 KVو ) 1KV) Um=2/1 KV يبا ولتاژ اسم
1-3569  85445900  

 ي اسمي ولتاژهاي آن برايزات جانبيق اكسترود شده و تجهي قدرت با عايكابل ها
1KV(UM= 1/2KV 30 تا وخودKV-(UM =36KV يكابل ها- قسمت دوم 

  )30KV(UM =36KVتاوخود ) 6KV(UM =7/2 KV يبا ولتاژ اسم
2-3569  85445900  

كابل هاي قدرت با عايق اكسترود شده و تجهيزات جانبي آن براي ولـتاژهاي اسمي 
1KV(UM= 1/2KV ( 30تا وخودKV-(UM =36KV ( الزامات -قسمت چهارم

تا وخود ) 6KV(UM =7/2KVآزمون تجهيزات جانبي كابل ها با ولتاژهاي اسمي 
30KV(UM =36KV(  

3-3569  85445900  

58  

  85441100  6998  سيم هاي الكي مسي مخصوص سيم پيچي
  انواع كابلهاي مخابراتي     59

  85442000  1311-1و2و4)كابل هاي هم محور( كابل هاي فركانس راديويي

 : پريز ، دو شاخه و سرپيچ برقي ،انواع كليد   
  V 250/A 63(   462  85365020تا ( كليدهاي برقي خانگي 

  85365090  3796-1  قي دستگاه  كليد هاي بر
    3796-2  كليدهاي بين راهي

  85366990  635  و دو شاخه براي مصارف خانگي و دو شاخه)ثابت و سيار(انواع پريز 
  85366100  688   سرپيچ با رزوه اديسون 
  85366100  2610   سرپيچ المپ فلورسنت 

60  

  853620  2611  خانگي و مشابهبراي مصارف ) انواع كليد مينياتوري–قطع كننده مدار 
  :) از نظر ايمني ( انواع لوازم و وسايل برقي خانگي 

  85091000  1562-1 و 1562-2-2    جارو برقي
  85164000  7872و1562-1 و   3-2-1562اتوي برقي

-1 و 1562-2-7 و   2-3477  ماشين لباسشويي
1562  

 84501910 و84501990
  84501100 و84501200و

  85165000 و85166000  1562-1 و1562-2-6  رها و اجاق هاي خوراك پزي برقي  ف
 كباب پزها و شيريني پزهاي برقي ، جوجه سرخ كن و ويفرسازهاي  برقي و 

  85166000  1562-1 و 1562-2-9  منقل كباب پز مخصوص ساندويچ سازها

61  

  85167200  1562-1 و 1562-2-9  )برشته كن ها (   توستر برقي 
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 كيق و الكترونبر 
 

  استاندارد ملي مربوطه نام كاال رديف
ISIRI  شماره تعرفه گمركي 

  : ) يمنياز نظر ا ( ي خانگيل برقيادامه انواع لوازم و وسا
                                                                  يش تراش برقير

  85101000  1562-1 و 8-2-1562

  85102090  1562-1 و 1562-2-8  ي اصالح برق مو زنين هاي  ماش
      مايكروفر

  1562-1 و25-2-1562
85165000  

  85167100  1562-1 و  15-2-1562سماور برقي 
  84521000  1562-1 و 1562-2-28  چرخ خياطي برقي خانگي

  84146000  1562-1 و 1562-2-31  يهود اجاق خوراك پز
  84221100  1562-1 و 1562-2-5  ي مصارف خانگي برايظرفشوئ

 10634، 1562-1 و   80-2-1562 و هواكش هايسقف  ،يزي روميبادزن ها مثل بادزن ها
،8464  84145100  

  85167900  1562-1 و 1562-2-59  ي برقيحشره كش ها
: ك مثلي الكترونيخوراك پزها ، اجاق ها و دستگاه ها ر كوره ها ،يسا

، ماست بندها ، ي  برقي، تابه هايـــگ زودپز برقيپلــوپز، آرام پز، د
  ....ر وي شيل سترون كننده ،   گرم كننده هاي ،وسايتخم مرغ پز برق

  85166000 و85167900  1562-1 و 15-2-1562

  85167100  1562-1 و 1562-2-15  ي برقي وكتريا چاي درست كردن قهوه يدستگاه ها
  ومخلوط ي برقـ مثل همزني مواد خوراكـياب و مخـلوط كن هايآسـ

و دستگاه   و چرخ گوشت يريوه گي آبميعات و دستگاه هاي مايكن ها
  يري عصاره گيها

  85094000  1562-1 و 14-2-1562

 ي توأم شده با موتوربرقيكي الكترومكانيردستگاههاي سا
برش  ينهاي ساز، ماشي بستنينهاي و ماشي برقي، الكهايربرقيگ كره مثل

ر رنده يوه ها و پني ها و مي خرد كن سبــزي هانينان ، رنده ها وماشـ
  ي چند كاره  برقين هايـزكن و ماشيكن ، چاقو ت

  85094000 و 85098000  1562-1 و 14-2-1562

  85163100  1562-1 و 1562-2-23  )سشوار ( مو خشك كن 
  85163300  1562-1 و 1562-2-23  دست خشك كن ها

فرزن  ي فرزن ، شانه هاياتـــوهاش مو مــثل ي آراير دسـتگاه هايسـا
  بخور صـورتيو دستگاه ها

 85163200 و 85167900  1562-1 و 23-2-1562

  85162100  1562-1 و 1562-2-30  ع ي پرشده از ماياتورهايراد
  851610  1562-1 و 1562-2-35  ي فوري برقيآب گرم كن ها
  851610 1563-2و 1562-1 و   21-2-1562 يره اي ذخي برقيآب گرم كن ها

مخصوص گلخانه،  ي مثل گرم كننده هايطي محير گرم كن هايسا
  و يتابش ير گرم كن ها مثل گرم كن هاي، ساي برقي ، كرسي برقيبخار

   هوايستم جابجائي با سي و گرم كننده هايصفحه ا
  1562-1 و 30-2-1562

85162900  
  
  

  85167900  1562-1 و 1562-2-98  ) بخور  ( ي  رطوبت سازخانگ
  84198910 و 85161010  1562-1 و 1562-2-75  ) آبسردكن-آبگرمكن(ع آب گرمي سرد و توزيدنيل نوشيل تحويوسا

  85166000  1562-1 و 1562-2-13   در روغنيسرخ كن ها به روش غوطه ور

  85092000  1562-1 و 1562-2-10  ي كف ساب و كف شوين هايماش

  

  63011000 و 63019000  1562-1 و 1562-2-17  ي برقيپتوها و تشكچه ها

  
  



  
8

 كيبرق و الكترون 
 

  استاندارد ملي مربوطه نام كاال رديف
ISIRI  شماره تعرفه گمركي 

  : ) يمنياز نظر ا ( ي خانگيل برقيادامه انواع لوازم و وسا
از قبيل انواع هويه لحيم (ابزارهاي گرمازاي قابل حمل و وسايل مشابه 

وپالستيكي ، ابزار برش دهنده پالستيك ، مهر كاري ، ابزار جوش ترم
حرارتي ، سيم لخت كن حرارتي ، تفنگ چسب حرارتي ، ابزار هرس 

  )كننده ، رنگ بردار حرارتي ، فندك الكتريكي و تفنگ حرارتي 

  1562-1 و 45-2-1562
 و 85168000 و 96138000

 85151100 و 85153190 85167900
   و 84659100و 

  85098000  1562-1 و 1562-2-54  ا بخار يع يده سطح با استفاده از ماز كننيل تميوسا
   آشپزخانه ي برقي تجارين هايماش

  1562-1 و 64-2-1562
 و 84382000 و 84385000
 و 84388000  84381000

84386000  
  84213990  1562-1 و 1562-2-65  ز كننده هوا يل تميوسا

  85168000  1562-1 و 1562-2-73   غوطه ور نصب ثابت ي برقيگرم كن ها
  85166000  1562-1 و 1562-2-78   باز ي مخصوص فضاي برقيكباب پزها

ا يه ي تهو– يشي گرمايستم هاي مورد استفاده با سيرطوبت سازها
  8415  1562-1 و 1562-2-98  ه مطبوع يتهو

  85098000  1562-1 و 1562-2-52  )يمسواك برق(ه ها يدهان شو
 و 90072000 و 90081000و   1562-1 و 1562-2-56  پروژكتورها 

 90082000 و 90083000 85283000
  84341000  1562-1 و 1562-2-70   يردوش برقي شين هايماش

ا ي بدون فر ي خوراك پزي ، اجاق گاز هاي خوراك پزياجاق گازها
  85166000  1562-1 و 1562-2-6  ل مشابه ي و وساي برقي، فرهايكباب پز برق

  84148090، 8414600  1562-1 و 1562-2-99  يتجار يبرق يدهاهو
  845190  1562-1 و 1562-2-101  ها نندهك ريتبخ
  84798990  1562-1 و 1562-2-103  ها پنجره و درها ، ها دروازه مخصوص يهاكمحر

 ساختمان نگيكپار يدرها يعمود تكحر مخصوص يها محرك
  84798990  1562-1 و 1562-2-95  ين مسكو

  85168000  1562-1 و 1562-2-96  اطاق ردنك گرم يبرا انعطاف قابل يا صفحه يزا گرما يها المنت
 زاتيتجه و ها پرده ، ها بانيسا ، ها رهكر كمخصوص يها محرك
  84798990  1562-1 و 1562-2-97  مشابه

، 9105،9108، 9103، 9102، 9101  1562-1 و 1562-40  يكي،الكتريي گرمايرها، كولرها،فن كوئل ها و پمپهايرطوبت گ
9109  

 اتو كننده و ين هاي و ماشي غلتكيل اتو كننده هاياز قب(اتوكننده ها 
  84798990  1562-1 و 1562-2-44  ) شلوارياتو كننده ها

  

    1562-1 و 1562-2-26  )1(ساعت ها 
 :) يكيسات الكتريتاس يبرا( برق يمحافظ هاد يانواع لوله ها

  3450-2-4و3450-1  )م شونده يخم شونده و ترم(  يلوله خرطوم  
85479000  

 يقي عاي، لوله هايكيسات الكتري تأسي براي محافظ هادي  لوله ها
  85479000  3450-2-2و3450-1  صاف و سخت

62  

  8307  3454و3450-1   )ي فلزي لوله ها  (ي محافظ هاديلوله ها  
  ولت250تر از  كمي با ولتاژ اسمي برقي ساعت هايمنيالزامات ا )1(
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 كيبرق و الكترون 
 

 نام كاال  رديف
استاندارد ملي 

  مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

 : ي انواع المپ روشنائ
 ي و المپ هاي عمـوميي مورد مصرف روشناي رشته ايالمپ ها
  يني و تزئيخچالي يرشته ا

  85391000 85392220و85392290و  2910و 115 و 7341
  85392990 و 85392920

  85392100 8290 و 7341و  2910 تنگستن  هالوژني المپ ها
 و 9172 و   687 فلورسنت دو كالهكي  المپ ها

7341  85393110  

 )كم مصرف  (ك پارچه با باالست يكالهك   فلورسنت تكي المپ ها
  

 5917 و 7341
  85393120  5916و

  85393140 5212 و 5211و  7341 فلورسنت تك كالهك بدون باالست ي المپ ها

63  

 و 2702و7341  )ديم ، متال هاليوه پر فشار، بخار سديبخارج  (يه گازي تخلي المپ ها
 و 5191 و 5270

5217  
853932  

 : باالست القايي

  گازي جزالمپهاي فلورسنت  براي المپهاي تخليه
3824  

  
85041010  

64  

  85041010  10759و  1-700   براي المپ هاي فلورسنت 

  :انواع ترانسفورماتور قدرت   65
   ترانسفورماتور هاي باالتر از يك كيلو ولت آمپر از نوع هواي خشك

2620  
11-2620  

  
  85043220و85043320و85043400

  :انواع الكتروموتور   66
  لو واتي ك75 با قدرت تا يالكتروموتورها

 كه بخش الكتروموتور ييربكس هاي الكتروپمپ و الكتروگيبه استثنا(
  )ك نباشدينها قابل تفكآ

-1و7874و7966
3772  

  
  850110و85012000و850131و 

  85013200و850140و850151و850152

   و7213-1  انواع خازن اصالح ضريب قدرت  67
  85321000و85323000  2-7213

  :انواع كليدهاي صنعتي   
  85362010   4835-1و2   كليد اتوماتيك 

  85365010   4835-1و3    كليد گردان 
  853620   4835-1وCOI  2)  ( ولت 1000  قطع كننده مدار زير 

68  

   وCOI  1-4835) ( ولت 1000  كنتاكتورها زير 
2-4-4835   85362090  

  كليد هاي خودكار براي حفاظت در برابر اضافه جريان   69
 COI) (تأسيسات الكتريكي خانگي و مشابه  

6700  85362030  
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 ل سنجشيااسها و وسياوزان و مق  
 

 نام كاال رديف
استاندارد ملي 

  مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

 :اسها شامليل سنجش و اوزان و مقيانواع وسا 
  90178000  231  )يچينوع پ( ي فلزي نواريمتر ها 

  36890178000 مشخصات )ر قابل انعطاف يغ ( ي تجاريمترها
با دقت (   K g. 10 تا  g.1 از ي استوانه ايوزنه ها
 )متوسط 

7085842390  
 84238100و84238290و901600-  ي مرغيترازو

  1027484233000  ثابت همكفيباسكول ها
 يبا مرتبه ها  m g. 1 تا   Kg   50  ازيوزنه ها

  M1,F1 , F2 ,E1 ,E2دقت
7085842390  

 )84231000و84232000به استثناء (23698423  متحرك يباسكول ها
  2370842390 )يبا دقت عاد(  باسكول متحرك يزنه هاو

  2371842390 )يبا دقت عاد(   K g.  20 تا   g.100 از ي تجاريوزنه ها
 ساخت و ي هايژگي و- خودكار ي عقربه ايترازو ها

 روش آزمون 
323490160084238100و84238290و  

  .نوع جنس مواد متشكله مي باشدتابع 416  ها و روش آزمونيژگيو - ي تجاريمانه هايپ
  84238100و84238290و3073901600 يني تك شاهي دو كفه ايترازوها 
با  (K g. 50 تا  K g. 5 السطوح از  ي متوازيوزنه ها

  ) دقت متوسط 
7085842390  

 -6635  لودسل ها 

 -6589  يكي الكترونينشاندهنده ها

70  

  84238100و84238290و6589901600  يكي الكترونيترازوها و باسكول ها
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 ار فلزات گرانبها يانگ و ع 
 

 نام كاال رديف
استاندارد ملي 

  مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

از جهت انگ (   فلزات گرانبها و مصنوعات آن
 :)گذاري وتعيين عيار

     نقره

  
  

2132  

  
  

  71131100و71141100

71  

  7114  2132       طال
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 ي پزشكيمهندس 
 

 استاندارد ملي مربوطه نام كاال رديف
ISIRI  شماره تعرفه گمركي 

  87032100و87032200و87032300و 4374 ) آمبوالنس ( خودروهاي امدادي و تجهيزات آنها  72
   87032400 و87033100و87033200و 

87033300و 87039000 

 عصاهاي -چوبي زير بغل (ولين  انواع عصاي معل  73
  )عصاهاي حلقه آرنجي -دستي فلزي

و4931و4932و6136
 6136-1و2372و2486

  2463و

  66020000و90211010

  90184100و94021000و94054090   3804و3805و3806   انواع يونيت ، صندلي و چراغ دندانپزشكي   74

كبار مصرف ي سترون شده ير جلدي زيسوزن ها 75
  يزشكق دندانپيتزر

5554  90183210  

 سوزنهاي زيرجلدي سترون شده يكبار مصرف   76
  پزشكي

3979  90183210  

  73044900و90183220  3981  پزشكي  لوله هاي فوالد زنگ نزن براي ساخت لوازم  77

  90183110  3591   سرنگ انسولين استريل يكبار مصرف  78

  90183120  770-1 و 770-3   سرنگ يكبار مصرف   79

  40151100  1644  كش جراحيدست  80
   : )ايمني الكتريكي( تجهيزات پزشكي   

  3368-2-19 و3368    انكوباتور نوزاد


90189040  
  901819  4592 و3368   ساكشن هاي پزشكي

  85141010  4232 و3368    كوره دندانسازي
  90192000  3368  ) دستگاه تنفس مصنوعي(    ونتيالتور بيهوشي 

  94029010و94029090  3368-2-46 و 3368  عمومي اتاق عمل   تختهاي 
  84192090  4232و8475     فورهاي سترون كننده برقي

  84211900  4232و4232-20  )سانتريفوژ (    دستگاههاي گريز از مركز آزمايشگاهي 

81  

  90184990  1562-1 و 4302     آمالگاماتور
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 ي پزشكي   مهندس 
 

 نام كاال رديف
اندارد ملي است

  مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

  :)اتوكالو (  انواع استرياليزر پزشكي 
  7912  استرياليزرهاي پيش خالء

  
84192090  

  84192090  2594   استرياليزرهاي گراويتي
  84192010  4860 و4863   استرياليزرهاي قابل حمل     

  84192090  4583   اتوكالوهاي  آزمايشگاهي
ترون كننده هاي بخار براي سياالت آبي در ظروف صلب   س

  آب بندي شده 
  84192090  4860 و4861

  سترو ن كننده هايي كه در آنها از بخار با دماي پايين 
  .همراه با فرمالدئيد  استفاده مي شود

 4864 و4865
  4860و

84192090  

82  

  84192090  7912   بزرگ بخاريسترون كننده ها-يزات سترون سازيتجه
1179190212100 ) آكريليكي (  دندانهاي مصنوعي رزيني  83

324028044000    گاز اكسيژن طبي  84

از نظر رنگ ، اتصاالت و (   انواع سيلندر گازهاي طبي   85
  731100  304  )  ....غيره 

  30059090  3061    گاز زخم بندي  86
  30059010  583    باند زخم بندي  87
  90183930  8357-4  ) ست سرم(هاي تزريق يكبار مصرف   انواع  ست   88
 انواع ست تزريق يكبار مصرف پزشكي از نوع بورت   89

  )  ميكروست(دار 
5-8357  

90183935  

  39269020  4928    كيسه ادرار  90
  90183230و 300610  7327   )1(  نخ بخيه و مواد آن   91

  
 يه مشمول بوده و سوزن آن مشمول نميخه همراه سوزن باشد تنها نخ بيكه نخ بخيدر صورت )1(

  . باشد 
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 رو محركهي  خودرو و ن 
  

  استاندارد ملي مربوطه نام كاال رديف
ISIRI  شماره تعرفه گمركي 

 : انواع كمك فنر خودرو 

 3006 )سواري ، سواري كار ، وانت( كمك فنر هيدروليكي خودرو

  
87088010

92  

87088010 3091   ) سواري كار، وانتسواري ،( كمك فنرگازي خودرو 

  6813و870830  586   )سوار شده و سوار نشده  ( لنت ترمز   93
  : انواع قطعات خودرو شامل 

  3005    لنت صفحه كالج براي وسائط نقليه موتوري
  

68131000

  87087011  2401   اينچ16  طوقه و رينگ خودروهاي سواري تا 
  73202090  3389  در وسائط نقليه   فنرهاي تخت مورد مصرف 
  85129010  3295    تيغه وبازوي برف پاك كن
  87083190  2797     بوستر ترمز غير مستقيم

  87089929  3391 و3390  )سيبك (   مفصلهاي كروي 
  87089110  3223 و3224  )سواري ، سواري كار، وانت(رادياتور مسي و برنجي خودروها 

  84133090  3284  ت جهت خودروهاي بنزيني پمپ هاي مكانيكي سوخ
  84133090  3289    پمپ روغن خودرو

و84099920وL.P.G(  4264  84099950(اجزاء سيستم گازسوزكردن موتور با سوخت مايع  
84099110  

  87082100  779  كمربند ايمني براي سرنشينان وسائط نقليه موتوري
  85365090  3163   سوئيچ المپ ترمز هيدروليكي جهت خودرو

94  

  85365090  3290   سوئيچ المپ ترمز مكانيكي جهت خودرو
 :انواع فيلتر خودرو  

  34    فيلتر هوا
  

84213100  
95  

  84212300  2525    فيلتر روغن يكبار مصرف موتورهاي درونسوز
  :  انواع قطعات برقي خودرو 

 4143 )سواري ، سواري كار ، وانت ( دينام خودروهاي جاده اي  

  
85114010و85114020

85114010و85114020 4144  )سواري ، سواري كار، وانت (  استارتر موتورهاي درونسوز

و2104و2105و2106و2107و2108و2403  شمع خودرو  
 2102 و2103

85111000

85443010 4267- 1 و 2  واير شمع خودرو  

85113090 4121   پالتين خودروهاي جاده اي

96  

851230 3825 )بوق( دهنده صوتي   هشدار 
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 رو محركهيخودرو و ن 
 

  استاندارد ملي مربوطه نام كاال رديف
ISIRI  شماره تعرفه گمركي 

  85392940  6004  )مقررات عملكردي(   المپ هاي خودرو   97

 -   انواع باتري سربي راه انداز خودرو  98
  6197  موتورسيكلت 

85071010  

  65061000  875  موتور سيكلت  كاله ايمني رانندگان   99

   )1() ايمني و عملكردي  (  خودرو 

   CBU  
8703و8704و8705و8706

  8702و
100  

FCKD    

 6482 و 6481 و 6484 و 3917 و 4243و
 و 6502 و 6483  و 6487 و 6485و 

  6670 و 6497 و 6683 و 4159 و 6493
 6495 و 6505 و 6651 و 6494 و 6479و 

 و 2 و 6492 و 6504  و 6488 و 6672و 
 و 4017 و 6503 و 4164 و 6480 و 1-709

 و 4239 و 6652 و 6671 و 6506 و 779
 و 6624 و 6622 و 6491  و 6625 و 4160

 و 6500  و 1093 و 6501 و 6486 و6489
   6623 و 6490 و 3478 و 6499

و 
و98870311و98870341

98870210  
   98870411 و98870441

  87120000  3914   دوچرخه   101

 ) CNG(گاز سوز خودرو  و مجموعه هاي  قطعات  102
  والزامات نصب آنها بر روي خودرو

 84099920و 84099950  7598
   84099110و

  :  مقررات تاييد نوع موتور سيكلت و موتور گازي  103
   )  كه موجود است ي استاندارد مل16( 

 6197 و6701 و 6653و763 و 6626
 و 6704و 6787و 6788 و 6603و3825و

 8315و8316 و8317 و 8318 و8319
  8314و

8711  

  نوع مقعر-پره ديسك در ادوات كشاورزي   104
 

255682084000

 نوع مسطح-پره ديسك در ادوات كشاورزي  105
 

255782084000

 تراكتورها،ماشين هاي -ماشين هاي كشاورزي  106
جنگل داري و كشاورزي،تجهيزات موتوري و 

   :                                      باغداري و چمن
  عالئم ايمني و تصاوير هشدار دهنده - 

  اصول كلي                                                       -

7256
8701 ،8432 ،8433 ،

8436

  تابع مواد متشكله   6626-2  ها  موتورسيكلت مصرف سوخت برچسب  107

خودروهاي برچسب مصرف سوخت   108
  تابع مواد متشكله  4241-2  بنزيني 

 كامل در نظر يك خودرويقطعات ، ساخت داخل باشدمانند %  14 و كمتر از يقطعات واردات% 86شتر از يكه بيدر صورت )1(
   . گرفته خواهد شد
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 ي و معدنيساختمان 
 

 استاندارد ملي مربوطه نام كاال  رديف
ISIRI  شماره تعرفه گمركي 

 :ن  انواع سيما

25232900 389 سيمان پرتلند 

  25239090  3516-1   سيمان بنايي
  25239090  4220   سيمان پرتلند آهكي

  25239090  990    سيمان تراس
  25239010  3517   سيمان سرباره اي

  25232100  2931    سيمان سفيد

109  

  25239020  3432    سيمان پرتلند پوزوالني
  70071110و70072120  709-1 و 2  ليه شيشه هاي ايمني وسائط نق  110

  70072900  2385  شيشه هاي ايمني ساختمان   111

  70080020  8521-1و8522  شيشه دو جداره   112

  7005  10673 -2 شه فلوتيش  113

  -  10673-4 يشه تخت كششيش  114

7003 و7004 و7005  10673-5 شه مشجريش  115

نتي و به استثناء كارگاههاي س(   انواع كاشي
  ) :صنايع دستي

  25   كاشي كف و ديوار
  

  6907  و6908
  690890  3051   كاشي ضد اسيد

116  
  

  690890  4289   كاشي موزائيك گروهي

  : انواع لوله سيمان و آزبست   117
   لوله سيمان و آزبست تحت فشار

405    
68113000  

  : انواع ورق سيمان و آزبست 
  681120  575  ورق  سيمان و آزبست  صاف  

118  

  68111000  12276   پنبه نسوز–مان ي موج دار سيورقها
  :  ي رطوبتيق هاي عا
   يمريش ساخته بام پلي پيري  قي رطوبتيق هايعا

1-3885  
68071010  

  68071010  3885-3  دهيش ساخته بام اكسي پي رطوبتيق هايعا
68071090  3864  ي پي برايريش ساخته قي پي رطوبتيق هايعا

119  

 يراصالح شده توسط پليش ساخته با قي پي رطوبتي هاقيعا
  68079000  3884  يق پيمرها عا
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 ي و معدنيساختمان 
 

 نام كاال رديف
استاندارد 
  ملي مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

120  
 

  251710  302   مورد مصرف در بتن ي سنگدانه ها

  6904  7   ي آجر رس  121
  6904  7  يني ماشي آجر رس  122
رچه ي تيرچه مورد مصرف در سقف هايرچه و تي تي خرپا  123

  68101910   2909-1  بلوك 

  68101910  2909-2  رچه بلوك ي تي مورد مصرف در سقف هايبلوك سقف  124
 يه پشم هاي مورد استفاده در ساختمان بر پاي حرارتيقهايعا  125

  68061000 و70193910  8116  )  شه و پشم سنگ يپشم ش (يمعدن

ر ي روان كننده، كندگيشامل مواد افزودن(بتن ييايمي مواد ش   126
 )كننده و حباب ساز بتن

2930 38244000

68101930 70-1  يماني  بلوك س  127

 يرن قابل انبساط براي استايصفحات پل(رن ي استاي  بلوك پل  128
  39031110  1584   )  يق حرارتيمصارف عا

رن منبسط ي استاي پلي هابلوك و صفحات ساخته شده از دانه  129
  3903  11108   شونده

  6904  7121   قائم ير باربر با سوراخهاي سبك باربر و غيآجرها  130
 ي افـقير باربر با سـوراخ هاي سـبك غي رسـيآجرها  131

  6904  7122   ي افقير باربربا سوراخ هايغ  سبكي رسي آجرهايها وپنل

   38245000  6044  بتن آماده   132
  68101920  755  كيائموز  133
  68101190  7782  ر باربري غيمانيبلوك س  134
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 ييايميش   

 نام كاال  رديف
استاندارد 
 ملي مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

  38130000  3434 ي مورد مصرف در كپسول آتش نشاني  انواع پودرها  135
د سخت يال كلريني وي پليستم لوله كشيلوله ها ، اتصاالت وس  136

pvc-u  39172300  9119  ساختمانمورد مصرف در فاضالب  

د سخت يل كلرايني وي پليستم لوله كشيلوله ها ، اتصاالت وس  137
pvc-u39172300  9118   بدون فشارينير زميه فاضالب زي مورد مصرف درتخل  

  39172300  9117  ي مورد مصرف در آبرسانpvc-uد سخت يل كلرايني وي پليلوله ها  138
   و6314-3  يلن مورد استفاده در آبرساني پروپي لوله و اتصاالت  پل  139

2-6314   39172200  

  39172100 و39173900  1331  انواع لوله هاي پلي اتيلن براي آبرساني  140
  39172100 و39173900  7607  يجانب ياريلن مورد استفاده در آبي اتي پلي لو له ها  141
 و 2040و141  يانواع پودر لباسشوئ   142

3333  
 و 34022020 و34022030

34022010  

143  
 و 3271    انواع شامپو سر 

3572  33051000  

  34022050  2288  ييع و ژل ظرفشويما    144
  340111  -    انواع صابون  145
  33061000  1008  ر دندان ي خم  146
  390920  1215  )دين فرم آلدئي مالميريمواد قالب گ(ن يپودر مالم   147
  39241010  612   )يغذا خور(ن ي  ظروف مالم  148

  :  انواع روغن موتور 
 تيفـي درسطح كيزلي ودينيدرونسوز بنز ي موتورهايروغن موتوربرا 

L2104D -Mil  
3392  27101910  

  APISJ 9186  27101910تيفي در سطح كيزلي و ديني درونسوز  بنزيروغن موتور ها
  APISL 9185  27101910تيفي در سطح كيزلي و دينينز درونسوز  بيروغن موتور ها
  API CD 1342  27101910ت معادل يفي در سطح كيزلي دي موتورهايروغن موتور برا
 API ت معادليفي در سطح كيزلي و ديني بنزي موتورهايروغن موتور برا

SE/CC 
1343  27101910  

 APIت معادل يفي در سطح كيزلي وديني  بنزي موتورهايروغن موتور برا
SC/CC  585  27101910  

 APIت معادل يفي در سطح كيزلي و ديني بنزي موتورهايروغن موتور برا
SG/CC  

3785  27101910  
 API ت معادليفي در سطح كيزلي و ديني  بنزي موتورهايروغن موتور برا

SF/CC 
4783  27101910  

149  

ت يفيشارژ در سطح ك سوپري مخصوص موتورهايزلي دي موتورهايروغن موتور برا
Mil-L2104C 

604  27101910  
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 ييايميش  
  

 نام كاال  رديف
استاندارد ملي 

  مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

  : ادامه انواع روغن موتور 
  API CE  11377  27101910ت معادل  با يفي در سطح كيزلي دي موتورهايروغن موتور برا 

  API CF 11378  27101910ت معادل با يفي ك در سطحيزلي دي موتورهايروغن موتور برا
  API CF4 11379  27101910ت معادل با يفي در سطح كيزلي دي موتورهايروغن موتور برا
  API CG4 11380  27101910ت معادل با يفي در سطح كيزلي دي موتورهايروغن موتور برا

  

  API CH4 11381  27101910ت معادل با يفي در سطح كيزلي دي موتورهايروغن موتور برا
  :س ي  انواع گر

27101930  142-3  ميه سديس با پايگر

27101930  1463  ميه كلسيت با پايس گرافي گر

27101930  3313  بدنيد مولي سولفيت تحمل فشار باال ديس با خاصي گر

27101930  142-2  ميه كلسيس با پاي گر

27101930  142-1  مييتيه ليس با پاي گر

27101930  2943  وسي درجه سلس255 نقطه باالتر از يس روان كننده دارايگر 

150  

27101930  5611  ت تحمل فشار بااليم با خاصيتيه ليس با پايگر

 :خ يضد  

 يبرا كم كاتيليس كول، بايگل لنيات ةيبرپا موتور كنندة خنك عاتي ما
   (SCA) يليكمت يموادافزودن ةياول شيافزا ازمند بهيو ن نيسنگ يموتورها

3787  38200000  
151  

 با يموتورها خودروها و يبرا كوليگل هيپا بر موتور كننده خنك عاتي  ما

  38200000  338  سبك تيفعال

 :ع ترمزي  انواع ما
  38190010  363  ير نفتيعات ترمز غيما 
  DOT 5  5062  38190010  يكونيليه سي با پاير نفتيعات ترمز غيما

152  

  38190010  5063  يه نفتيا پاعات ترمز بيما
  -  763  كلت ير موتورسيتا  153
  -  762  كلتير موتورسي تاييتو  154
   بسته نوعي خودرو با انتهايكي الستيانواع تسمه ها  155

 13 v 10و v  1987  40103990  

  تابع مواد متشكله  10050  )مبرد( خنك كنندهيگاز ها  156
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 ييايميش  
 

 نام كاال  رديف
ي استاندارد مل
  مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

 : ي ساختماني  انواع رنگها
  32089090  1554   ساختمان ي مصرف داخلي  جال برا
م يك و نيپالست(ل استات يني وين پليه رزيون بر پاي امولسي  رنگ ها

  ) كيپالست
289  32091040  

  32089090  1697  نيري  رنگ پوشش ز
  32089090  1700  د ين آلكي رزهي براق بر پاي  رنگ روغن
  32089090  2225  دين آلكيه رزي مات بر پاي  رنگ روغن

157  

  32089090  4817  د آهن يه اكسي  ضد زنگ با پا
 :ن  يك خودرو سبك و سنگيانواع الست  

  40111000  1093-1 )ه ي ال8تا معادل ( اسي و وانت سبك باي سواري خودروير هايتا
  40111000  1093-2   سبك ي و وانتي سواريدروهاال خوي راديرهايتا

  40131000  2416   )يدك كش نوع بادي ،اتوبوس، باركش و يسوار( لي اتومبييك تويالست
  40112000  2169-1  اس يدك كش باي اتوبوس،  باركش و يرهايتا
  40112000 2169-2  اليدك كش رادي اتوبوس،  باركش و يرهايتا
  40121100  1643  الياس و رادي و وانت سبك باي سواريا خودروهي روكشيرهايتا

158  

  40121100   9135  ال ياس و راديدك كش باي و ي باري روكشيرهايتا
 :ك يپالست
واره ساختمند مورد يد لن دوجداره باي اتيلوله واتصاالت پل-ك هايپالست

مدفون  يزهكش  و انتقال فاضالب،ي جمع آوري ثقلياستفاده در شبكه ها
 ي و مشخصات عملكرديالزامات عموم:قسمت اول-ر خاكيه در زشد

1-911639172100، 39174000

واره ساختمند مورد يبا د لن دوجدارهي اتيلوله واتصاالت پل-ك هايپالست
مدفون  ي و انتقال فاضالب،زهكشي جمع آوري ثقلياستفاده در شبكه ها

 ي و خارجياخللوله و اتصاالت با سطح د:قسمت دوم-ر خاكيشده در ز
  هايژگيو- A صاف،طرح

2-911639172100، 39174000

159  

واره ساختمند مورد يبا د لن دوجدارهي اتيلوله واتصاالت پل-ك هايپالست
مدفون  ي و انتقال فاضالب،زهكشي جمع آوري ثقلياستفاده در شبكه ها

ه ي صاف و اليلوله و اتصاالت با سطح داخل:قسمت سوم-ر خاكيشده در ز
 ساختمند يخارج

3-911639172100، 39174000

27101110  4904 نيبنز  160

  
   است شده واگذار نفت وزارت به استاندارد سازمان يسو از يا نامه تفاهم طبق نيبنز يبازرس نديفرا )1(
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 ي و كشاورزييغذا  

 نام كاال  رديف
استاندارد ملي 

  مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

  :ار و كنسانتره وه، نكتيانواع آبم
  آب آلبالو

  
  2009  3414 و 3032

  2009  6332 و 5528)كنسانتره (ظ شده يآب آلبالو تغل
  2009  3414 و 10526نكتار آلبالو

  2009  2616 و 3414آب انار
  2009  3414 و 1634آب انگور

  2009  6332 و 2615) كنسانتره (ظ شده يآب انگور تغل
  2009  6332 و 4083)كنسانتره (ظ شده يآب پرتقال تغل

  2009  3414 و 507آب پرتقال
  2009  3414 و 10499آب زردآلو

  2009  3414 و 365بيآب س
  2009  6332 و 2687)كنسانتره (ظ شده يب تغليآب س
  2009  3414 و 2614يعيپ فروت طبيآب گر
  2009  3414 و 2613)، هلو يب ، گالبيآلو ، زردآلو ، س(وه ينكتار م

  2009  3414 و 3137نكتار پرتقال 
  2009  3414 و 4712 ينكتار توت فرنگ
  2009  3414 ،10073ظ شدهي تغليآب توت فرنگ

  2009  6332 و 5662)كنسانتره (افشرده آب انار 
  2009  6332 و 5882)كنسانتره (افشرده آب آلو 
  2009  6332 و 5514)كنسانتره  (يافشرده آب گالب

  2009  6332 و 5879)كنسانتره (افشرده آب شاه توت 
  2009  6332 و 6801)كنسانتره (الس يافشرده آب گ
  2009   6332 و 6268)كنسانتره (پ فروت يافشرده آب گر

  2009  3414 و 1112آب گوجه فرنگي
  2009808  3414و 117مو ترشيآب ل
  2009  3687 و3414وه مخلوطيآب م

  2009  6332 و 7950ظ شدهي تغليآب نارنگ
  2009  3414 و 10498 نكتار آناناس

  2009  6332 و 11768ظ شدهيآب آناناس تغل
  2009  3414 و 10241آب آناناس

  2009  3414 و 10554آب انبه 
  2009  6332 و 11072ظ شدهيآب انبه تغل
  2009  3414 و 9405نكتار انبه 
  2009  3414 و 9410نكتار گواوا

161  

  2009  3414 و 10524نكتار موز
  2009  3414و3688وه مخلوطينكتارم  
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 ي و كشاورزييغذا  
 

  استاندارد ملي مربوطه نام كاال  رديف
ISIRI  شماره تعرفه گمركي 

 : ي خوراكي نباتي انواع روغن ها
  15121900  1300  روغن آفتابگردان   

  15089000  2011   ينيع بادام زمي روغن ما
  1511  4466   ي و رنگ بر شده خوراكي شده ،خنثيخنث ن خام،ي  روغن پالم اولئ

  1511  4465   يه شده خوراكين تصفي  روغن سوپر پالم اولئ
  1511  4467  يه شده خوراكي شده و تصفي  روغن پالم خام  ، خنث

  1511  8631  نيروغن پالم استئار
  15122900  1447    روغن ذرت 

  1509  1446  ) ه و بكريتصف( ن توي  روغن ز
  15079000  2392  ا ي  روغن سو

  15155000  1752    روغن كنجد 
  15121900  2010    روغن گلرنگ 

ع ي جهت مصرف  در صناي سرخ كردني خوراكياهي گي روغنها
  15162090  4152   و خانوار يغذائ

  15161000  1254  ) روغن كره   ( ي خوراكي هاي  روغن و چرب
  15162090  156 -1   )يروغن قناد ( ي آردينيري شي  چرب

  15149900  4935  ي خوراكي  روغن كلزا 
  15180000  8920  روغن هسته انگور

 15180000  9131   خانواريروغن خوراك

 15180000  6658  روغن سبوس برنج

  15171000  5637و143  )يكره نبات(ن يمارگار
 15180000  7512 روغن سبزه

15162090، 15162020، 15162010  10273  با كره كاكائويني قابل جانشيوغن هار
 15180000  10500  نيناريم

  15122900  1723  روغن تخم پنبه 
  15180000  6655  روغن خام پسته

162  

  15179090  5950 ع مخلوط ي روغن ما
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 ي و كشاورزييغذا  

 

  استاندارد ملي مربوطه نام كاال  رديف
ISIRI  شماره تعرفه گمركي 

   : ي لبنيانواع فرآورده ها  
93 و 2406  زهير پاستوري  ش  0401  
1528 و 2406  )زه يلياستر ( UHTر فرا دما ي  ش  0401  
2012 و 2406  ر خشك ي ش   04022190و04021090 

2450 و 2406   ي  بستن  21050000  
191 و UHT  2406زه و خامه فرا دما ي  خامه پاستور  04039090  
  04039090  10079 و 2406  ا شهد خرما يخامه با شيره 

  04039090  10078 و UHT  2406زه و خامه فرا دما ي  خامه عسل پاستور
162 و 2406  زهي  كره پاستور  0405  

0405 10084  ديكره اسپر

2453 و 2406   دوغ   040510  
2406و11324  كيوتي  دوغ پروب  04039090

1527 و 2406  ر طعم داري   ش  22029000  
2406 و 2452  عي  كشك ما  04061000  
04031090  6217 و 2406  يع صنعتي  كشك ما

  04031090  4046 و 2406   ماست طعم دار
695 و 2406    ماست  04039090  
2406 و11325  كيوتي پروب  ماست  040510  

2406 و 9014   زهير بوتركيپن  0406  
2406 و 9011   رمسانر پايپن  0406  
2406 و 4659  ر پروسسيپن  0406  
2406 و 10696  ر پروسس آنالوگيپن  0406  
2406 و 6629  ر تازهيپن  0406  
2406 و 5881  ير خامه ايپن  0406  
  24060406 و 2344  و2344-1  ده در آب نمك ير رسيپن
2406 و 9012  وتاير كاچيپن  0406  
2406 و 9013  ر گودايپن  0406  
2406 و 4658  )تزايپ(ر موزاراليپن  0406  

163  

2406و12736  )رتازه آنالوگيپن (ياهي گير تازه باچربيپن  0406  
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 ي و كشاورزييغذا  
 

 نام كاال  رديف
استاندارد ملي 

  مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

   : انواع كنسرو  
2326 و 1261  كنسرو باقال پخته     1602و1604و16052000و2005و20021000 

  21039000 و21042000
2326 و 1576 كنسرو اسفناج   " 

2326 و 3762 كنسرو بادمجان   " 

2326 و 4293  يكنسرو قورمه سبز  " 

مه يكنسرو خورشت ق 2326 و 4294   " 

2326 و 2789 كنسرو ذرت   " 

2326 و 2871 كنسرو قارچ   " 

2326 و 1575 كنسرو گل كلم   " 

2326 و 1114  درسته پوست كنده يگوجه فرنگكنسرو   " 

2326 و 4474    ي در سس گوجه فرنگيتيا چي تن و لوبي ماهكنسرو  " 

ا سبز يكنسرو لوب 2326 و 119   " 

2326 و 1370 كنسرو مارچوبه   " 

2326 و 2870  تن در روغن يكنسرو ماه  " 

ن ي سارديكنسرو ماه 2326 و 3304   " 

لكا ي كيكنسرو ماه 2326 و 2869   " 

لكا در سس ي كيكنسرو ماه 2326 و 3411   " 

2326 و 3033  ماكرل در روغن سس يكنسرو ماه  " 

گو در آب نمك يكنسرو م 2326 و 713   " 

2326 و 118 كنسرو نخود سبز   " 

ا ي با سويكنسرو ماكارون 2326 و 5216   " 

2326 و 4943  با قارچ يتيا چيكنسرو لوب  " 

2326 و 5005  در روغن ي آزاد پرورشيكنسرو ماه  " 

س در آب نمك يكنسرو سوس 2326 و 5362   " 

2326 و 5242  يس در سس و گوجه فرنگيكنسرو سوس  " 

ه يكنسرو شور بام 2326 و 4918   " 

2326 و 5663  مخلوط يكنسرو سبز  " 

2326 و 5621 كنسرو فلفل شور   " 

2326 و 5432  تن يه ماهيكنسرو قل  " 

2326 و 1635  ي با سس گوجه فرنگيتيا چيكنسرو لوب  " 

2326 و 5559  يس در سس گوجه فرنگي و سوسيتيا چيكنسرو خوراك لوب  " 

2326 و 4854 كنسرو خوراك مرغ   " 

2326 و 6154  با گوشت يتيا چيكنسرو  لوب  " 

164  

2326 و 6695  يكنسرو  عدس  " 
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 ي و كشاورزييغذا 

 نام كاال  رديف
استاندارد ملي 

  مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

   : ادامه انواع كنسرو  
2326 و 8165  كنسرو انواع پلو و1604و16052000و2005و20021000 

  21039000 و21042000 و1602
2326 و 9492  گويكنسرو خورشت  م  " 

2326 و 11327  ايمه با سويكنسرو خورشت ق  " 

2326 و 9493  كنسرو دال عدس   " 

2326 و 8531   برگ مويكنسرو دلمه   " 

2326 و 987  ند شده يتون فرآيكنسرو ز  " 

2326 و 10770   )ين ماهيمارل–بادبان  (يزه ماهي تون ونيكنسرو ساالد ماه  " 

2326 و 9337  )ين ماهيمارل-بادبان (يزه ماهيه نيكنسرو قل  " 

2326 و 10752  يكنسرو كشك وماه  " 

2326 و 9539  ا قرمر در آب نمك يد و لوبيا سفيب.نسرو لوك  " 

2326 و 8572 ا قرمز يكنسرو لوب  " 

2326 و 7306  يا سبزوگوشت  تكه ايكنسرو لوب  " 

2326 و 8572 يا قرمز در سس گوجه فرنگيكنسرو لوب  " 

2326 و 10749   تون باقارچ يكنسرو ماه  " 

2326 و 8457   صبور يكنسرو ماه  " 

2326 و 10751 گو باقارچيكنسرو م  " 

2326 و 9573  گو در روغن يكنسرو م  " 

2326 و 8571 يكنسرو نخود آبگوشت  " 

2326 و 9338  )ين ماهيمارل-بادبان (يزه ماهيكنسرو ن  " 

2326 و 7706 كنسرو تمشك   " 

2326 و 7308 كنسرو خورشت فسنجان  " 

2326 و 7307  كنسرو طاس كباب   " 

12178 و 2326  كنسروبالل كوچك  " 

6952 و2326   تن در آب نمكيكنسروما ه  " 

  

 " 11326  ايسو با پلو عدس هيما كنسرو

  :انواع كمپوت  
2326 و 5086   يكمپوت نارنگ  2008  

2326 و 12179  كمپوت آناناس  " 

2326 و 2485 ل يكمپوت شل  " 

2326 و 2485 كمپوت كوجه سبز  " 

2326 و 5490 يب و گالبي سكمپوت  " 

2326 و 10757 بيكمپوت س  " 

165  

2326 و 2485-3  يكمپوت گالب  " 
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 ي و كشاورزييغذا 
 

  استاندارد ملي مربوطه نام كاال  رديف
ISIRI  شماره تعرفه گمركي 

 :ادامه انواع كمپوت 

2326 و 2485-4 كمپوت زردآلو  2008  
2326 و 24785-5 كمپوت آلبالو  " 

2326 و 9720 السيگكمپوت   " 

2326 و 2485-8 كمپوت هلو  " 

2326 و 4776 يويكمپوت ك  " 

2326 و 5324 وه مخلوط يكمپوت م  " 

  

2326 و 2485  يكمپوت بطور كل  " 

69و3544  د يشكرسف  166  1701  
3679و3544  قندحبه  167  1701  
3680و3544  قندكله  168  1701  
3666و3544  قندكلوخه  169  1701  
  2207 161  )ك يليالكل ات( اتانول   170
37 و2395  ت يسكويب  171   19053100 و 19059090 
592 و 2395  فر يو  172  190532  
  29181400 3381  يك خوراكيتريد سياس  173
  - 2884   ييع غذايك مورد مصرف در صنا يد فسفر ياس  174
ه بلغــورو آرد يم شده بر پاي حج يهـا انـواع فرآورده  175

  )اصطالحاً پفك ( ذرت 
2880 و 2968  1904

1904 4509  حجيم شده غالت به روش انفجاري فراورده  176

  20041000  6022 و3764  )پسيچ( سرخ شـده در روغن ينيب زمي سيهاتكه  177
2395 و8  انواع آدامس   178  17041000  
16010000 2303  س و كالباسيانواع سوس  179

  16021090و16024900 2304  همبرگر خام منجمد  180
  21032000 2550  ) كچاب  ( ي سس گوجه فرنگ  181
2550 و 761 و 2326   يرب گوجه فرنگ  182  20029010  
 09022000(به استثناء0902  623  ) و برچسبياز لحاظ نشانه گذار: ( خشكيچا  183

  )09021000و
  " 3119  يسه اي كيچا  184
2279 و 6307   مالتيدني نوش  185  22029000

213 و 2393  ي انواع ماكارون  186 19021100 و19021900 

1250 و 3845   گازداري نوشابه ها  187  2202

 



  
27

 ي و كشاورزييغذا  
 

 نام كاال رديف
استاندارد ملي 

  مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

2202  2837 و 3414   بدون گاز ينوشابه ها  188

26 و 1195   انواع نمك طعام   189  25010010

م فسفات مورد مصرف در خوراك دام ، ي كلسي د  190
  انيور و آبزيط

2513 28352600  

از لحاظ حد ) گندم ، برنج ، ذرت (  غالت   191
 )1(مجازمايكوتوكسين

5925
  1001 و1005 و1006

  23040000  3207 و 800   كنجاله سويا   192
  1002و1003و1004و1007و1008و110900و   5925 )1)(از لحاظ حد مجازمايكوتوكسين(دام  خوراك  193

  2301و2302و2303و2304و2305 و2306و
  2308و230990

722 و 3207   پودر ماهي   194  23012000  
4403 و 2441   آبهاي معدني قابل شرب   195  2201  
2553-2395   كيك   196  19059090  
  19059090    2554-2395   كلوچه   197
3850و 3964    فرآورده هاي يخي خوراكي   198  21050000  
2454 و 2965   انواع سس هاي ساالد   199  21039000  
 و 103 -1 و103  انواع آرد گندم   200

2393  
1101   

6694 و 6267  آب آشاميدني بسته بندي شده   201  2201  
  2104  3827 و 2326  سوپ آماده   202
259-1  رنگ زعفران  203  091020  
116 و 2326   خيار شور  204  20059000  
29021100 5318  ييع غذايهگزان مورد مصرف در صنا  205

  
، يل پودر گوشت ، پودر استخوان، پودر خون، پروتئن تك سلولياز قب(  مربوط به خوراك دام ير تعرفه هايسا )1(

تون، يا، كنجاله آفتابگردان، كنجاله كنجد، كنجاله منداب، كنجاله زيسبوس برنج، سبوس گندم، جو، كنجاله سو
 ي و معدنينيتامي وي، كنجاله تخم پنبه، گندم، جو، ذرت و بلغور آنها، مكمل هاي روغني دانه هايله هار كنجايسا

 ي ميز مشمول مقررات استاندارد اجبارين) ه دام يمورد مصرف در خوراك دام، خوراك كامل مورد مصرف در تغذ
  .باشد 
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 و چرمينساج  
 

  استاندارد ملي مربوطه نام كاال  رديف
ISIRI  شماره تعرفه گمركي 

  )1 (:   انواع الياف برپايه دامي
  51فصل   - ويژگيهاي الياف آنقوره  

 "  -    ويژگيهاي الياف مرغز

 "  -    ويژگيهاي الياف موهر
 "  -    ويژگيهاي الياف پشم مورد مصرف در خامه قالي دستباف

 "  -    ويژگيهاي موي بز معمولي
 "  -  شانه شده   ويژگيهاي فتيله پشم 

 "  -    ويژگيهاي الياف كشمير
 "  -    ويژگيهاي الياف كرك شتر

 "  -    تاپس پشم مورد مصرف در سيستم ريسندگي فاستوني 
 "  -    ويژگيهاي تاپس مخلوط  پشم  پلي استر

 "  -   تاپس پشم مورد مصرف در خامه فرش 

206 

50010000  -    پيله هاي مورد مصرف در صنعت ابريشم كشي

  )1(  : انواع نخ بر پايه دامي
  51فصل   -   كشبافي مورد مصرف نخ پشمي و مخلوط پشم با سايرالياف 

 "  -  نخ خامه فرش دستباف 
 "  -  نخ مخلوط اكريليك ، پشم 

 "  -  نخ پشمي مورد مصرف در فرش ماشيني
  50020000  -  نخ ابريشم 

  50040090  -   فرش دستباف    ابريشمي مورد مصرف در) تار ( نخ چله 

207  

  50040090  -  نخ خواب ابريشمي مورد مصرف در فرش دستباف 
  52030090  258    پنبه هيدروفيل   208
   481840 و 56011000  1830-1و2  )  معمولي ، آناتوميك، و بالدار (  نوار بهداشتي   209

  : انواع پوشك 
  481840 1830 - 2 و 3755  پوشك كامل بچه 

48184010  10688 و 1830-2  پوشك كامل بزرگسال 

210  

481840  2528 و 1830-2  پوشك بچه 

  :انواع پتو     211
)63011000به استثناء  (6301  6020  )از نظر برچسب گذاري (   پتو   

 ي ميمـلكه فاقد اسـتاندارد )  داشته باشدياف داميال% 50ش از يب (يه دامي برپاي وارداتياف و نخهاير اليسا)   1(
 يابي فروشنده ارزيا مشخصات اعالم شده از سوي مورد قبول مؤسسه يد با استانداردهايباشند در صورت واردات با

  . گردد   
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 و چرمينساج   
 

 نام كاال رديف
استاندارد 
 ملي مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

   :  انواع فرش ماشيني   212
  57فصل   1360 )از نظر برچسب گذاري ( فرش ماشيني   

 :  انواع كفش 

  64039100  2426   مسلحيروهاين افراد نيپوت  
  64011000 و64023000 و64034000  1136  پوش ايمنيي پا-يل حفاظت شخصي وسا-پوش ي  پا

  64039900 و 64029900  1092  ي آتش نشاني چكمه ها

213  

  64039100 و64039900 و64059000  2127   پسران ، جوانان و مردان ي براي طبي چكمه ها
  )1(:  انواع پارچه 

  -  پارچه هاي آستري مخلوط با ريون  
55و54و53و52و51و50درفصول مندرج هاي پارچه

  5603و5602و60و59و58و
 "  -    پارچه هاي آستري پنبه اي رنگ شده 

 "  -  هاي فاستوني تمام پشم مخمل كبريتي پنبه اي   پارچه

 "  -  ف   پارچه هاي ترمه دستبا

 "  -    پارچه هاي متقال پنبه اي 

 "  -    مخمل ريون

 "  -  ) چاپ ، باتيك( پارچه هاي ابريشم طبيعي كالفه اي 

 "  -    پارچه هاي برزنت 

 "  -    پارچه هاي پرده اي 

 "  -  ) چيت ، چلوار،  دبيت ،  پاتيس (  پارچه هاي پنبه اي سبك 

 "  -  ارستان ها  پارچه هاي مورد مصرف در بيم

 "  -    روتختي 

 "  -    پارچه هاي الئي بدون بافت 

 "  -    پارچه الئي بافته شده 

 "  -  )پوپلين  (  پارچه هاي پنبه اي سبك 

 "  -  پارچه فاستوني

214  

 "  -     پارچه هاي  كدري  

د با ــــياردات باورت وــــ باشند در صي مي كه فاقد اســــــتاندارد ملي وارداتيگر پارچه هايد )1(
  .  گردديابي فروشنده ارزيا مشخصات اعالم شده از سوي مورد قبول مؤسسه ياســتانداردها
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  و چرمينساج  
 

 نام كاال رديف

استاندارد 
ملي 
  مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

 پارچه هاي كركي 

-  
و54و53و52و51و50درفصول مندرج هاي پارچه

  5603و5602و60و59و58و55
 "  -    )يونيفرم (مدارس پارچه هاي روپوشي يكنواخت

 "  -  پارچه هاي مورد استفاده براي باراني 

 "  -  پارچه هاي تنظيف وململ

 "  -  پارچه هاي پنبه اي سبك 

 "  -   پارچه هاي پنبه اي سبك ، ملحفه اي

 "  -  از جنس پارچه ) تنظيف بهداشتي بچه  (كهنه 

 "  -  فراد ارتش  پارچه پالتوئي ا

 "  -  افراد ارتش ) اشترايشگاران (  پارچه هاي پشمي 

 "  -  پارچه هاي پنبه اي، ويژگيهاي پارچه لباس كار

 "  -   پارچه هاي مورد استفاده در هتلها و رستوران ها 

 "  -   پارچه پنبه اي ، پيكه  

 "  -   پارچه پنبه اي ،كتان 

 "  -   پارچه هاي گارباردين 

 "  -   پارچه هاي كرپ 

 "  -   پارچه هاي فالنل 

 "  -   پارچه هاي هنديكو 

 "  -   پارچه هاي كانگا 

 "  -   پارچه هاي توئيد 

 "  -   پارچه هاي پشه بند 

 "  -  پارچه هاي جين 

 "  -  پارچه هاي آمپر مابل 

 "  -  پارچه هاي آستري از الياف يكسره بر پايه سلولزي با بافت ساتين 

 "  -  پارچه هاي آستري پاي پوش

 "  -  )پنبه ، پلي استر  (ويژگيهاي پارچه پيراهني 

 "  -  )پنبه ، پلي استر ( پارچه اوركت 

 "  -  پارچه لباس كار پنبه اي نيروهاي مسلح

 "  -  )تاروپودي  (پارچه روبان حاشيه پتو 

 "  -  پارچه مخمل تاروپودي لباسي

 

 "  -  ز دافع آبپارچه پلي استر ديسكو

  



  
31

 و چرمينساج  
 

 نام كاال رديف

استاندارد 
ملي 
  مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

 پارچه ويسكوز پلي استر

-  
55و54و53و52و51و50درفصول مندرج هاي پارچه

  5603و5602و60و59و58و
 "  -  پارچه مخلوط پنبه پلي استر 

 "  -  پارچه لباس كار از جنس پشم مخلوط با ساير الياف

( معمولي  پارچه هاي كشباف پودي و تاري از نخ يكسره پلي آميد 
  -  )غير استرج و استرچ 

" 

( معمولي  پارچه هاي كشباف پودي و تاري از نخ يكسره پلي استر
 "  -  )غير تكسچرايز  و تكسچرايز 

 "  -  ) بافت حلقوي از نخ آكريليك غير  يكسره غير پفكي (پارچه كشباف 

 "  -  باف پودي پنبه اي  پارچه كش

 "  -   پارچه كشباف پودي پنبه پلي استر

 "  -   پارچه حلقوي بافت لوله اي مورد مصرف در ارتوپدي

 

   -    پارچه گردباف مورد مصرف درگرمكــن ورزشي
" 

   :انواع پوشاك 
  فصول61 و 62 و 65 و 63072000  -  جورابهاي ظريف زنانه از الياف پلي آميد استرچ

 "  -  البسه كشباف پودي از الياف غير يكسره اكريليك پفكي 

 "  - البسه كشباف پودي و تار از نخ يكسره پلي آميد غير استرچ و استرچ

البسه كشباف پودي و تاري از نخ يكـسره پلي استر غيرتكسچرايز و 
 "  -  تكسچرايز

 "  -  )مردانه ،زنانه و بچگانه ( جورابهاي كوتاه نايلوني 

 "  -  البسه كشباف پودي از نخ پنبه اي

 "  -  لباسهاي زير زنانه 

 "  -  زيرپيراهن هاي كشباف پودي پنبه اي

 "  -  )زير شلواري كوتاه  (شورتهاي كشباف پودي پنبه اي 

 "  -  لباسهاي تريكو بچگانه

 "  -  لباس نوزاد

 "  -  پيراهن هاي مردانه

 "  -  ي پشميزير پيراهن هاي مردانه كشباف پود

 "  -  پيراهن هاي ورزشي مردانه كشباف

 "  -  )مردانه و بچگانه  (جورابهاي مخلوط پنبه ، نايلون 

 "  -  جورابهاي مخلوط آكريليك نايلون

 "  -  جورابهاي ضخيم زنانه از جنس پلي آميد

 "  -  )گرمكن ورزشي (البسه ورزشي  

215  

 "  -  جوراب هاي نيم ضخيم زنانه از جنس پلي آميد
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 و چرمينساج                                                                      
  

  استاندارد ملي مربوطه نام كاال رديف
ISIRI  شماره تعرفه گمركي 

  :  انواع چرم طبيعي و پوست 
  -   چرم نيم ساخته بزي 

  
41062100  

  43013000 و411200  -   پوست بره قره گل ايران 
  41131000و41071100  -   چرم رويه كفش 

  4107 و4112 و4113  -   چرم سراجي و آستري 
  4107 و4112 و4113  -   چرم دستكش و لباس 

  41071100  -   چرم سنگين رويه چاپي 
  41131000  -   چرم ورني براق بزي

  41120000 و 41131000 و 41139000  -   چرم شاموا 
  41139000  -   چرم هيدروليكي 

  41022100 و41031000  -   ساالمبور گوسفندي و بزي
  4107و4112و41131000و41139000  -   چرم آستري پاي پوش 

  41071100  -   چرم توپ واليبال
  410719  -   چرم زيرين گياهي مقاوم به آب 

  41142000  -   چرم ورني 

216 

  4104و4105و4106  -   وت بلو 
  :انواع توپ   217

  رزشي باد شوند ه توپ هاي و-
 و 6337 و 8517

  95066210  6339 و 6338
  -  1  ايران اسالمي جمهوري پرچم  218
 نخ تاير تهيه شده از–نخ و منسوج تاير   219

   ديپ شده66 و 6جنس پلي اميد 
9958  -  

 در هاي مورد مصرف پيگمنت و رنگرزي مواد  220

  نساجي صنعت
  3204  7728 و 7729
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 ي و سلولزيبسته بند  
  

 نام كاال رديف

استاندارد 
ملي 
  مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

48171000 163 پاكت پستي  221

  48191000 و48192010  3341   انواع جعبه هاي مقوايي مورد استفاده براي شيريني ومواد غذائي  222
و4778   دستمال كاغذي   223

627  
و48182000و48183000و481840

48181000  
و4778  كاغذ توالت  224

2420  "  
و4778  حوله كاغذي  225

2421   "  
  731021 و76129090  1881  )ساير( ظروف فلزي غير قابل نفوذ جهت بسته بندي مواد خوراكي   226

پوششهاي مورد مصرف دربسته بندي فلزي مواد غذايي و   227
و32081030و32082020و32082030   2455  آشاميدني 

  32089010و32089020 و32081020
  :نواع مداد ا

  مغز مداد
-  

96092000  
  96091000  -  مداد

  
228  

96084000  -  اتوود 

 :  انواع تيوب آلومينيومي   229

    تيوب آلومينيومي 
-  

  76121010 و76121090
  36050000 21 و 3158   كبريت   230

لفاف هاي چند اليه مخصوص بسته بندي با اليه هاي پلي مري  و  
  : آلومينيومي

   ي چند اليه مقوايي پلي مري با اليه آلومينيوم براي مواد خوراكيبسته ها
6021  

بستگي به عوامل خاصي دارد كه با توجه به 
عنصر اصلي سازنده ، ضخامت (كاركتر اصلي 

و با تشخيص مسئولين )،چاپ و ساير شرايـط 
  .گمرك تعيين تعرفه گردد

 " 3191  ي آب ميوه كيسه هاي پالستيكي با اليه آلومينيوم جهت بسته بند

 كيسه هاي قابل انعطاف چند اليه از پلي و آلومينيوم براي بسته بندي مواد 
 "  3116  غذايي به روش آسپتيك 

 "  3115   لفاف هاي آماده شده با اليه آلومينيوم براي بسته بندي مواد خوراكي 

 "  11548  )ساشه(لفاف هاي چند اليه جهت بسته بندي تك نفره مواد غذائي 

 "  5938   تيوپ هاي چند اليه پليمري آلومينيومي براي بسته بندي

 "  7345   بسته بندي زعفران ،كيسه هاي قابل انعطاف چند اليه با آلومينيوم 

231  

از مواد ) استرال(شده   انواع بسته بندي موادخوراكي در ظروف شكل داده 
 "  3331  پليمري و ورق هاي آلومينيوم

73110000 و 76130000  -  حت فشار قوطي هاي ت  232
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 ي و سلولزيبسته بند  
  

 نام كاال رديف

استاندارد 
ملي 
  مربوطه
ISIRI  

 شماره تعرفه گمركي

   : صنعت چوب يه وروكش برايبر ، تخته الي  تخته ف
  4410  9044    انواع تخته خرده چوب 

  4411  2897  )يروكش مصنوع(نه يتخته خرده چوب با روكش مالم
  44103200  7416  بر ي انواع تخته ف 

  4412 3492  ه ي  انواع تخته ال
  39219010 3154  )چوب  يعنوان روكش مصنوع به( يئني ازنوع تزياستخوان يكايفورم

233  

  44102100 و44102900 1274  ) چوبيروكش ها( مورد مصرف در صنعت چوب يعي روكش طب

  44192090 و48193000 و48194000 4543   پاكتهاي كاغذي سيمان وگچ   234
 خمير لينتر مورد مصرف در فرآورده هاي پوشك و نوار   235

  بهداشتي 
5530  47061000  

خمير كاغذ مورد مصرف در فرآورده هاي بهداشتي يكبار   236
 مصرف پوشك و نوار بهداشتي

  4706 لغايت 4701  5911

  : منسوج نبافته 
  237  560311  3400   هيك الي ييپوشش رو– يپوشك و نوار بهداشت

  560311  11386  اليه عبور دهنده و توزيع كننده– يپوشك و نوار بهداشت
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  هـ24479ت/ 9146فهرست كاالهاي مشمول مصوبه شماره 
  هيات وزيران6/3/80مورخ 

 

 توضيحات بر اساس سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كاال رديف
)نام كاال(   

فه اصليشماره تعر  
) رقمي4(   

 شمار تعرفه فرعي
) رقمي8يا 6(  

 

   گرم به صورت رول150 گرم و حداكثر 40به وزن هر متر مربع حداقل   - 1
   گرم150 گرم و حد اكثر 40 ساير، به وزن هر متر مربع حداقل  -
  )كاغذ چاپ و تحرير (  

 ـ
 ـ

48025500 
48025700 

  اوراق كاربن دار فرمهاي چند نسخه اي تجاري و دسته  - 2
  )فرم هاي به هم پيوسته كامپيوتري (  

 48204000 ـ

  كاغذ پشت شيشه: كاغذ ديواري و پوشش هاي ديواري همانند - 3
  )كاغذ ديواري (  

 ـ 4814

   و اشياء همانند( Flask )قرابه، بطري، تنگ   - 4
   )PCبطري شير خوري بچه از جنس (  

)1(39233000 ـ  

    )(  Dental - Plate و همچنين مسواك دندان عاريه  مسواك دندان - 5
  )مسواك ها (  

 96032100 ـ

   عينك، محافظ چشم و همانند، براي اصالح ديد، حفاظت چشم يا غيره - 6
  )عينك هاي آفتابي، عمومي و صنعتي (  

 ـ 9004

  قلم و قلم هاي عالمت گذاري با نوك نمدي و يا ساير نوك هاي متخلخل  - 7
  )اژيك، ماژيك وايت برد م(  

)2(96082000 ـ  

 ( Ball Point Pen ) قلم خودكار نوك ساچمه اي  - 8

  ) روان نويس –خودكار (  
)3(960810 ـ  

  مثال اتصاالت، زانويي، اتصاالت لوله( لوله، شيلنگ و لوازم و ملحقات آنها   - 9
  ، از مواد پالستيكي ) )Flangeفالنج (  
  )كي شيلنگ هاي پالستي(  

3917)4(  ـ 
 

انيزه سفت نشده با يا بدون لوازم و كلوله و شيلنگ از كائوچوي ول - 10
  ملحقات مربوط

  ) )فالنج ( مثال اتصاالت، زانوئي و اتصال لوله  ( 
  )شيلنگ هاي الستيكي (  

  

4009)5(  ـ 

 
  .  مورد نظر استPCاز اين تعرفه فقط بطري شير خوري بچه از جنس  )1(
  .ط ماژيك و ماژيك وايت برد مورد نظر استاز اين تعرفه فق )2(
  .از اين تعرفه فقط خودكار و روان نويس مورد نظر است )3(
  .از اين تعرفه فقط شيلنگ هاي پالستيكي مورد نظر است )4(
 .از اين تعرفه فقط شيلنگ هاي الستيكي مورد نظر است )5(
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  هـ24479ت/ 9146فهرست كاالهاي مشمول مصوبه شماره 
وزيران هيات 6/3/80مورخ   

 

 توضيحات بر اساس سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كاال رديف
)نام كاال(   

 شماره تعرفه اصلي
) رقمي4(  

  شمار تعرفه فرعي
) رقمي8 يا 6(  

  :الستيك رويي چرخ  11
  . از نوعي كه براي موتور سيكلت به كار مي رود -
  . از نوعي كه براي دوچرخه به كار مي رود -
  

 ـ
 ـ

40114000 
40115000 

از انواع مورد استفاده در ماشين ها و وسايل نقليه ساختماني يا جابجايي   - 12
  . سانتيمتر61صنعتي، داراي طوقه با قطر حداكثر 

  )الستيك فرغون ( 
  

 
 ـ
 
 

 

401162)1(  

 
13 

  
  
  دستكش الستيكي جهت مصارف خانگي   -
  

 
 ـ

 
40151910 

   پودرها حتي پودرهاي فشرده- 14
  )ودر بچه پ( 
  

  
  ـ
 

33049100)2(  

 ( Cigarillos )سيگاريلو ) از جمله سيگارهاي برگ نوك بريده (  سيگار برگ - 15
  و سيگار، از توتون يا از بدل توتون

  )سيگار ( 
2402)3(  ـ 

 توام شده با يك دستگاه مولد سرما و يك سوپاپ براي برگشت گردش  - 16
) حرارتي تلمبه هاي قابل برگشت( گرما   /سرما  

  بدون دستگاه مولد سرما -
)اسپيليت يونيت و انواع چيلر (   

 ـ
 

  ـ
  ـ

 

84158100 
 

84158300 
84151010 
84186910 

 
  .از اين تعرفه فقط الستيك فرغون مورد نظر است )1(
  .از اين تعرفه فقط پودر بچه مورد نظر است )2(
  . صدور گواهي انطباق سيگار تعيين شده استشركت دخانيات به عنوان مرجع، جهت تعيين و اعالم الزامات فني و )3(
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  هـ24479ت/ 9146فهرست كاالهاي مشمول مصوبه شماره 
  هيات وزيران6/3/80مورخ 

 

 توضيحات بر اساس سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كاال رديف
)نام كاال(   

 شماره تعرفه اصلي
) رقمي4(  

 شمار تعرفه فرعي
) رقمي8 يا 6(  

17   
  عبه كامپيوتر با و يا بدون منبع تغذيه  ج -

  
84733010 

18 
 

  
   اينچ19 لغايت 14  مانيتور با صفحه تخت و غير تخت -
  
   اينچ17 لغايت LCD  14  مانيتور با صفحه  -

  
84716030 

 
84716040 

  )به استثناء مجموعه مولدها (  موتورها و ژنراتورهاي برق - 19
 ( Generating Sets )    )راتور ژن(  

 

 85016100 
85016200 
85016300 

850164 
20 
 

 85044030   )منبع تغذيه رايانه  ( 

 ـ 8546  مقره هاي عايق برق از هر ماده  - 21
، پخش صوت صفحه، پخش صوت كاست و )دك صفحه ( صفحه گردان   - 22

  ساير دستگاه هاي پخش صوت، توام نشده با دستگاه ضبط صوت
  ) صوت انواع دستگاه پخش( 

8519 )1(  ـ 

دستگاه ضبط نوار مغناطيسي و ساير دستگاه هاي ضبط صوت، حتي توام   - 23
  شده با دستگاه پخش صوت

  )دستگاه ضبط و پخش نوار مغناطيسي ( 
8520 )1(   ـ 

 Video )دستگاه ضبط يا پخش ويدئو، حتي توام شده با يك ويدئو تيونر   - 24

Tuner )  
  )و دستگاه ضبط و پخش ويدئ( 

8521 )1(   ـ 

 
   .فقط كاالهاي مشخص شده در اين فهرست و از تعرفه مورد نظر ،  مشمول مي باشند )  1(
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  هـ24479ت/ 9146فهرست كاالهاي مشمول مصوبه شماره 
   هيات وزيران6/3/80مورخ 

 

 توضيحات بر اساس سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كاال رديف
)نام كاال(   

عرفه اصليشماره ت  
) رقمي4(   

 شمار تعرفه فرعي
) رقمي8 يا 6(   

دستگاه هاي گيرنده براي راديو تلفن، راديو تلگراف يا پخش راديويي   -  25
  حتي توام شده در يك محفظه، با دستگاه ضبط يا پخش صوت يا با ساعت

  ) صوتي ( انواع راديو و راديو ضبط و پخش ( 
8527 )1(   ـ 

ويزيوني، حتي توام شده با دستگاه گيرنده پخش دستگاه هاي تل  -  26
مانيتورهاي ويدئويي و : راديويي يا با دستگاه ضبط يا پخش صوت يا تصوير

  پروژكتورهاي ويدئويي
  )گيرنده هاي تلويزيوني ( 

8528 )1(   ـ 

  - 8443    انواع دستگاه فتوكپي-  27
 Server   (    84715020( سرور   28
  NoTe  Book(    84713020(رايانه همراه   29

 
 844331   چاپگر   30

844332 
844339 

 Scaner(    84716090( اسكنر   31
 401410   محافظ بهداشتي   32

 
 

  فقط كاالهاي مشخص شده در اين فهرست و از تعرفه مورد نظر ،  مشمول مي باشند) 1  (
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  ه42087ت/ 241869فهرست كاالهاي مشمول مصوبه شماره 
  وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد22/12/1387رخ مو

 

 شماره تعرفه اصلي   نام كاال رديف
) رقمي4(   

 شمار تعرفه فرعي
) رقمي8 يا 6(   

  شمش فوالد   33
-  

72181000 ،72241000 ،
720610  

  72022110  -  %75فرو سيليسيم   34
  -  7901  شمش روي  35
  -  7013  ظروف بلور  36
 -  7013  ظروف اپال  37

 -  7013  ظروف كريستال  38

 -  7013  ظروف پيروكس  39

  -  6911  ظروف چيني  40
  -  7601  شمش آلومينيوم  41
  -  7601  بيلت آلومينيوم  42
 74031100  -  مس كاتد  43

  -  8204  آچار فرانسه  44
  -  8204  آچار لوله گير  45
  -  8204  آچار شالقي سنگين كار  46
  -  8204  آچار شالقي سبك  47
  -  8204  چار انبر قفلي و انبر قفليآ  48
  -  8204  آچار رينگ  49
 -  8204  آچار تخت  50

  -  8204  آچار هاي يك سر رينگ و يك سر تخت  51
  -  8204  آچار چرخ  52

  -  8204  آچار بوكس  53

  -  8204  آچار آلن  54

  82052000  -  چكش سنگين فوالدي  55
  82052000  -  چكش سبك فوالدي  56

  شخص شده در اين فهرست و از تعرفه مورد نظر ،  مشمول مي باشند فقط كاالهاي م-
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  ه42087ت/ 241869فهرست كاالهاي مشمول مصوبه شماره 
  وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد22/12/1387مورخ 

 

 شماره تعرفه اصلي   نام كاال رديف
) رقمي4(   

 شمار تعرفه فرعي
) رقمي8 يا 6(   

  871680000    فرغون فلزي  57
  82090000  -  قلم و سنبه هاي فوالدي  58
  -  8203  سوهان  59
  -  8202  تيغ اره آهن بر  60
  82057000  -  گيره رو ميزي  61
  82052000    پتك  62
  82032000  -  سيم چين   63
  -  8203  انبر دست  64
  82033000    قيچي مفتول بر  65
  48010000  -  كاغذ روزنامه  66
 48162000، 48092000  - )سكاربن ل(كاغذ خود كپي   67
  28030000  -  دوده صنعتي  68
  -  2839  سيليكات پتاسيم  69
  391231  -  (C.M.C)كربوكسي متيل سلولز  70
  29054500  -  گليسيرين  71
  -  3405  انواع واكس  72
  21069010  -  استابياليزرهاي مصرفي در مواد خوراكي  73
  -  3808  سموم دفع آفات نباتي  74
  NPK  -  31051010كود   75
  -  3102  كود اوره  76
  29321200  -  فورفورال  77
  DOP(  -  29173200(ارتو دي اكتيل فتاالت ها    78
  -  3918  كفپوش پالستيكي  79
  39209910  -  نوار تفلون  80

   فقط كاالهاي مشخص شده در اين فهرست و از تعرفه مورد نظر ،  مشمول مي باشند-
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  ه42087ت/ 241869 شماره فهرست كاالهاي مشمول مصوبه
  وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد22/12/1387مورخ 

 

 شماره تعرفه اصلي   نام كاال رديف
) رقمي4(   

 شمار تعرفه فرعي
) رقمي8 يا 6(   

، 39211390  -  چرم مصنوعي  81
39211310 ،39211200 

  33030000  -  عطريات  82
  33059000  -  رنگ مو  83
  40151920  - دستكش معاينه  84
  -  5603  پارچه هاي نبافته   85
  -  6301  پتو   86
  -  -  57فرش با شماره تعرفه فصل   87
 - -  57موكت با شماره تعرفه فصل   88

 - -  57ساير كفپوشها با شماره تعرفه فصل   89

  -  9607  زيپ و اجزاء و قطعات  90
  -  0901  قهوه  91
  17049000  -  شكالت  92
  180500  - پودر كاكائو  93
  17049000  -  تافي  94
  -  8215  قاشق و چنگال  95

  -  فرومنگنزپركربن  96
720211 ،72021110 ،

72021190  
  72027000  -  دنبفرومولي  97
  -  2849  كربور كلسيم  98
  38249020  -  سيليكاژل  99
  29053200  -  منوپروپيلن گاليكويل  100
  29153300  -  نرمال بوتيل استات   101
  39162090  -  وي سيپروفيل پي   102
  32091090  -  رنگ آكريليك پوششهاي ساختماني  103

   فقط كاالهاي مشخص شده در اين فهرست و از تعرفه مورد نظر ،  مشمول مي باشند-
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  ك42648ت/ 61604فهرست كاالهاي مشمول مصوبه شماره 
  وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد20/3/1388مورخ 

 

ماره تعرفه اصليش   نام كاال رديف  
) رقمي4(   

 شمار تعرفه فرعي
) رقمي8 يا 6(   

  :تراكتورهاي كشاورزي، شامل 
  تراكتورهاي عمومي يا تراكتورهاي خدماتي

  تراكتورهاي همه كاره يا تراكتورهاي رديف كار
  تراكتورهاي پا بلند يا شاسي بلند

  تراكتورهاي باغي
  تراكتورهاي يونيورسال

  اي و تراكتورهاي چمن زنتراكتورهاي باغچه 
  تراكتورهاي دوچرخ يا تيلرهاي موتوري

8701  -  

  -  "  آزمون مزرعه
  -  "  ور زدن و قطر فضاي دوراند قطر دايره 

  -  "   تعيين گرانيگاه تراكتور
  -  "  شود  توان موتور كه بصورت غير مكانيكي به محور انتقال نيرو منتقل مي

  -  "   توانهاي آزمون
  -  "   توان هيدروليكي  

  -  "  نيروي باالبري
  -  "   صدا 

  -  "   تمهيدات فني براي تضمين ايمني 
  -  "   اتاقك كاربرمحيط

  -  "  ميدان ديد كاربر
  -  "  صندلي كاربر

  -  "   فشار هيدروليكي ادوات
  -  "  سازه محافظ  

  -  "  ادوات/توان هيدروليكي در محل اتصال تراكتور 
  -  "  كتابچه راهنماي كاربران

  -  "   محدوده خالصي در اطراف 
  -  "  محور توان دهي  - نقطه اي 3اتصال 

  -  "    اي جهت اتصال ادوات و ماشينهاي سوار شونده  اتصال سه نقطه
 - "  اتصال تجهيزات ثابت   تجهيزات جلوسوار

104  

 - "  سرعت بيشينه
  

  رفه مورد نظر ،  مشمول مي باشندفقط كاالهاي مشخص شده در اين فهرست و از تع
  

 
 
 

http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=2565.htm�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=2566.htm�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=2567.htm�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=2563.htm�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=2564.htm�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=7254.doc�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=7257-3.doc�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=7521-2.doc�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=7523.doc�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=7752.doc�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=2558.htm�
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  ه42087ت/ 241869فهرست كاالهاي مشمول مصوبه شماره 
  وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد22/12/1387مورخ 

 

 شماره تعرفه اصلي   نام كاال رديف
) رقمي4(   

 شمار تعرفه فرعي
) رقمي8 يا 6(   

 - 8701   الزامات فرمان

 - "  قابليت فرمان پذيري  
 - "  نمادهاي گرافيكي براي كنترل كاربران 

  

 - "   طبقه بندي سيستم
  :شامل   و ماشين هاي كشاورزيتايرهاي تراكتورها

401192، 401161 -  )اي كشاورزيتراكتورها و ماشين ه(تايرهاي كشاورزي   

  " -  تايرهاي محور محرك تراكتورها

105  
  
  

  " -   اي ضد لغزشيدنده -  و ماشين هاي كشاورزيتايرهاي تراكتورها
 843351 -   كمباين و اجزاي كاري آن   106
 84335920 -  عملكردويژگي مشخصات و -  ماشينهاي برداشت علوفه سبز  107
 843353 -   الزامات ايمني- تجهيزات برداشت چغندر قند و چغندر علوفه اي   108

 
    فقط كاالهاي مشخص شده در اين فهرست و از تعرفه مورد نظر ،  مشمول مي باشند-
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=7522.doc�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=5348.htm�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=5350.htm�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=5351.htm�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=7252-1.doc�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=7270-2.doc�
http://www.isiri.org/asp/account/checklog.asp?ID=6930.doc�
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  الكاضوابط فني براي واردات 
  

   براي واردات انواع نخ ، الياف بر پايه دامي و پارچه ضوابط فني-الف 
 

  مالحظات  حدود قابل قبول  ويژگيهاي مورد نظر  نـام كـاال  رديف 
تار و پودي يا  (اليي موئي   1

  )حلقوي بافت
   جنس و مواد تركيبي-1
  )گرم ( وزن متر مربع -2

  ظهارشدها نوع وتركيب 2%±
   مقدار اظهارشده% 3

  

  جنس زمينه -1  پارچه هاي روكش شده  2
   جنس روكش-2
  )سانتيمتر  ( عرض پارچه -3
  )گرم (  وزن متر مربع -4

  .انطباق جنس با نوع اظهارشده
  .انطباق جنس با نوع اظهارشده

  . مقدار اظهارشده± سانتيمتر  2
  . مقدار اظهارشده± %  5

  

  منسوج شيفر  3
  )  شدهديپ ( 

   جنس نخ تار و پود-1
  )در دسيمتر (  تراكم نخ تار -2
  )در دسيمتر ( تراكم نخ پود -3
   مقاومت تا حد پارگي در جهت تار-4
   مقاومت تا حد پارگي در جهت پود-5
  )گرم ( وزن متر مربع -6
  )ميليمتر(  ضخامت منسوج -7

  مطابق با جنس اظهارشده
   مقدار اظها رشده  ± 3
  ظها رشده مقدار ا± 3

  مطابق با حداقل مقدار اظهار شده 
  مطابق با حداقل مقدار اظهار شده

    مقدار اظهار شده ±% 10
    مقدار اظهار شده±  ميليمتر 1/0

  

انواع پارچه مورد مصرف در   4
پوشاك كه داراي استاندارد 

  .ملي نمي باشند 

  جنس -1
   

  
  
   ) گرم  (وزن متر مربع -2
  
  )رسانتيمت( عرض پارچه -3
  
 درصد آبرفتگي  -4

  
  ثبات رنگ در برابر نور -5
   ثبات رنگ در برابر شستشو-6
 ثبات رنگ در برابر عرق بدن -7

 درجه لكه گذاري در برابر مالش خشك -8

 درجه لكه گذاري در برابر مالش مرطوب -9

درصورت تركيبي بودن (اظهار طبق
  )اظهار شده  درصد± 2جنس،

  
 

  ه درصد مقدار اظهار شد±% 2
 

    مقدار اظها رشده±% 3
 

    مقدار اظهار شده ±%  3
  درصد±2حداكثر 
  5حداقل 
  4حداقل 
  4حداقل 
  4حداقل 
  4حداقل 

در صورت چند جنسي بودن 
اعالم درصد هر يك از اختالطها 

.  
  

براي پارچه هاي داراي الياف 
كشسان اين آزمون در نظر 
گرفته نمي شود و در مورد 
پارچه هاي از جنس ويسكوز 

 ±3ميزان آبرفتگي حداكثر 
  .درصددر نظر گرفته مي شود

در مورد پارچه هاي جين داراي 
الياف كشسان درجات ثبات 

 2194ملي  رنگ برابر استاندارد
  .مي باشد
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   ، پوشاك و كراست ضوابط فني براي واردات انواع پارچه
 

 
  در مورد ساير كاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري يا ضوابط فني ، در صورتيكه استاندارد يا ضوابط فني مورد قبول براي آنها

ت بازرسي كاال و امور تدوين نشده باشد، استاندارد كارخانه اي و يا مشخصات فني مورد قبول با تاييد معاونت تخصصي موسسه و مديري
  .صادرات و واردات به عنوان ضوابط فني مورد قبول مؤسسه تعيين و اعالم خواهد شد 

  
  :  ضوابط فني براي واردات آسانسور و قطعات آن–  ب 

  .  براي واردات آسانسور به صورت پكيج رعايت الزامات زير ضروري مي باشد 
  ) T.Rبدون نياز به ارائه  ( EN81-1 نظر ابعادي و كيفي و انطباق با استاندارد  براي پكيج آسانسور ازCOI  ارائه گواهي -1
 – ضربه گير –قفل درب ( از شركتهاي بازرسي تاييد صالحيت شده توسط مؤسسه براي ايمني چهارگانه COI  ارائه گواهي -2

  )  گاورنر –پاراشوت 
  

  :اندارد اجباري نصب بر چسب انرژي    ضوابط فني براي واردات كاالهاي مشمول مقررات است- ج 
كاالهايي كه در فهرست كاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري نصب بر چسب انرژي مي باشند، عالوه بر رعايت استاندارد مورد 

 انرژي آن قبول ملزم به رعايت معيار ها و مشخصات فني مصرف انرژي بوده و  بايد بر اساس استاندارد ملي مربوطه آزمون و برچسب
  .   ممنوع مي باشدB و  Aبا رتبه انرژي پايين تر از در ضمن واردات لوازم و تجهيزات برقي . نصب گردد 

  

  اتمالحظ  حدود قابل قبول   ويژگيهاي مورد نظر  نـام كـاال  رديف 
5  
  

   اكسيد كروم-1  انواع كراست تمام كرومي
2- PH   

   درصد5/2حداقل 
   5/3حداقل 

  
  

6  

انواع پوشاك كه داراي 
  استاندارد ملي نمي باشد

داشتن برچسب الصاقي به البسه به زبان فارسي يا 
  انگليسي

 
  
  
 
  
  

 
 :دارا بودن ثبات رنگ 

  در برابر نور) الف 
  در برابر شستشو) ب  

  
  

 
   برابر عرق بدندر) پ  
  در برابرمالش خشك و مرطوب) ت  

  
عيب دوخت ، :  نداشتن عيوب قابل رويت مانند-3

  ....برش ، لك و كثيفي و 
   درصد آبرفتگي در آب سرد-4

درصورت چند جنسي بودن ، (  جنس كاال-
  )اعالم درصد هر يك از اجزا 

درصورت سايز بندي و تك سايز (  سايز كاال -
  )بودن 

درصورت نياز به (ستشو و نگهداري  روش ش-
  )روش شستشوي خاص 

  
 
 

   ) 4براي لباس هاي زير حداقل (5حداقل 
براي البسه اي كه توصيه     مي ( 4حداقل 

شود جدا از ديگر البسه شستشو شوند درجه 
  )لكه گذاري در نظر گرفته نمي شود 

 
  4حداقل 
  4حداقل 

  
  فاقد عيب

  
درجهت طول و عرض ( درصد  2حداكثر 

  )البسه 
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در آن مستتر است لذا  B و A بوده و رتبه بندي (energy star) از نوع تاييديبرچسب مصرف انرژي تجهيزات اداري   :1ياد آوري 
 energy  و نصب برچسب10641  ايران به شمارهون با معيار هاي مندرج در استاندارد مليآزم ارائه مدارك در حد مطابقت نتايج

star صدور مجوز ترخيص و اعالم به مبادي ورودي كفايت مي نمايد براي.  
بر روي  برچسب انرژي جزء  نشانه گذاري كاال محسوب مي شود و بايد قبل از ورود كاال به گمركات كشور در كشور مبدا  :2ياد آوري 

  .كاال نصب شود
  

  يزات شهربازي و تجهين بازيزات زميتجه    ضوابط فني براي واردات –د 
 ي انطباق معتبر از نظر مطابقت با استانداردهاي خود گواهي كاالهاي موظفند برايزات شهربازي و تجهين بازيزات زميوارد كنندگان تجه

 از يكي ص كاال بايش از ترخيد پي با،يدن كاال در مرحله نصب و راه اندازيرسد يي به تايبرا و مورد قبول موسسه را داشته باشند
 مورد تاييد موسسه با دامنه شمول بازرسي از تجهيزات زمين بازي و تجهيزات شهربازي جهت حضور و نظارت هنگام ي بازرسيشركتها

  .ديم نمايه، قرار داد تنظيديي و اخذ تاينصب و راه انداز
  
  براي واردات فرهاي پخت نان و شيريني با شعله غير مستقيمي   ضوابط فن  –و 

 انطباق معتبر از نظر مطابقت با ي خود گواهي كاالهاي موظفند برافرهاي پخت نان و شيريني با شعله غير مستقيموارد كنندگان 
 ص كاال بايش از ترخيد پي با،ي راه اندازدن كاال در مرحله نصب ويد رسيي به تايبرا و  مورد قبول موسسه را داشته باشندياستانداردها

  .ديم نمايه، قرار داد تنظيديي و اخذ تاي مورد تاييد موسسه جهت حضور و نظارت هنگام نصب و راه اندازي بازرسي از شركتهايكي
  

  
  :خودرو براي واردات  ي ضوابط فن-ه 

 
ت ضوابط خدمات پس از فروش و تامين ي رعاشركت هاي وارد كننده خودرو بايد هنگام ثبت سفارش تعهد الزم در خصوص -1

 . را ارائه نمايند ي وارداتيقطعات يدكي خودرو

 .واردات خودرو و ماشين آالت راه سازي منوط به وجود نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در كشور است  -2

 . دو سال سپري شده مجاز است كه از سال ساخت آنها كمتر از) كارنكرده ( ورود كاميون ، اتوبوس و شاسي هاي متحرك نو  -3

 .با قدمت تا دو سال از زمان ساخت صرفاً براي كاربري تاكسي و وانت عمومي بالمانع است ) كارنكرده ( واردات خودروهاي نو  -4

 يت ضوابط و مقررات مربوطه جهت اخذ مجوزهاي استاندارد بوده و رعاي اجباري مشمول مقررات اجراين آالت كشاورزيماش -5
   استيامالزم الز
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  كاالهــاي با مــدت آزمــون طـــوالني بعضي از فــهرست 
  

 شماره تعرفه نام كاال رديف

 38130000 انواع پودرهاي مورد مصرف در كپسول هاي آتش نشاني  1

 27101910 انواع روغن موتور  2

 38200000 ضد يخ  3

 38190010 مايع ترمز  4

 40111000و40131000و40112000و40121100 رو سبك وسنگين انواع الستيك خود 5

 40103990 تسمه هاي الستيكي  6

 95066210 ) هندبال –فوتبال ( توپهاي ورزشي باد شونده  7

 84238100و84238290و901600 ترازوي ديجيتال  8

 )84232000و84231000به استثناء  (8423 باسكول ديجيتال   9

 84233000 نيكي وزن نشان دهنده الكترو  10

 F1 , E2 842390وزنه هاي   11

 1001 گندم   12

 1003 جو  13

 1005 ذرت   14

 1006 برنج  15

 انواع روغنهاي خوراكي  16

 15079000و15155000و15121900و15159000
 15089000و1511و15122900و15152900و1509

 15149900و15162090و15161000

 انواع كمپوت و كنسرو  17
  2008و1602و1604و16052000

 2005و20021000و21039000و21042000

 2009 انواع آب ميوه ها   18

 2009 انواع نكتار ميوه ها   19

 2009 انواع كنسانتره ميوه ها  20

 23040000 انواع كنجاله   21

 23012000 پودر ماهي   22

 19053100و19059090و190532 انواع بيسكويت و ويفر   23

 21039000 االد و مايونز انواع سس س  24

  17041000  آدامس   25
  19059090  انواع كيك و كلوچه   26
  1101  آرد گندم   27
  20041000  انواع چيبس   28
  2501  نمك خوراكي   29
  28352600  دي كلسيم فسفات   30
  0401و04021090وUHT   04039090شير ، شير خشك و خامه   31
  040510  كره ،    32
  1904   كرده بلغور و آرد ذرتفرآورده پف  33
    رنگ روغني   34
  33061000  خمير دندان   35
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  كاالهــاي با مــدت آزمــون طـــوالنيبعضي از فــهرست 
  

 شماره تعرفه  نام كاال رديف

انواع وسايل پزشكي يكبار مصرف مانند انواع سرنگ ،سر   36
  40151100و90183120و90183110و90183210  ...سوزن، دستكش جراحي و

37 
و25239090و25239010و25232100و25239020  ) روز 30حداقل ( انواع سيمان 

25232900  
 68071010و68071090و68079000 ) روز 30حداقل ( عايق رطوبتي  38

 84133090 )پيكان ، پرايد ، نيسان ( پمپ روغن  39

 87087011 ) اينچ 16تا( رينگ چرخ خودرو  40

 85129010 ي برف پاكن تيغه و بازو  41

 87089929 سيبك   42

 85111000 شمع خودرو   43

 87088010 كمك فنر هيدروليكي ، تلسكوپي    44

 85392940 چراغ خودرو   45

 المپ   46
  85391000و85392220و85392290و85392920
  85392990و85392100و85393110و85393120

 85393140و853932و85399010

 85114010و85114020 دينام   47

 85114010 و85114020 استارتر   48

 85443010 واير شمع   49

 85113090 پالتين   50

 85071010 باتري خودرو و موتور سيكلت   51

 84213100 فيلتر هوا   52

 84212300 فيلتر روغن   53

 87089110 ) مسي و برنجي ( رادياتور خودرو  54

 85365090 سوئيچ استپ ترمز   55

 73202090 نرهاي تخت مورد مصرف در وسايط نقليه ف  56

  87032100 و87032200 و87032300 و87032400 خودرو هاي امدادي و تجهيزات آنها   57
 87033100 و 87033200 و87033300 و87039000

  90184100 و94021000 و94054090  انواع يونيت ، صندلي ، چراغ دندانپزشكي    58
  73044900 و90183220  رد مصرف در ساخت وسايل پزشكي لوله هاي فوالدي مو  59
  90189040  انكوباتور نوزاد  60
  85141010   سازيكوره دندان  61
  90192000  ونتيالتور بيهوشي   62
  94029010 و 94029090  تخت هاي اتاق عمل   63
  84192090  فورهاي سترون كننده برقي   64
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  آزمــون طـــوالنيكاالهــاي با مــدت بعضي از فــهرست 
  

 شماره تعرفه  نام كاال رديف

  84211900  )سانتريفوژ ( دستگاههاي گريز از مركز آزمايشگاهي   65

66  
اتو كالو : شامل ) اتو كالو ( انواع استرياليزر پزشكي 

 اتو كالو قابل حمل – اتوكالو گراويتي –پيش خالء 
   اتو كالو آزمايشگاهي–

 84192090 و84192010

 30059010  باند زخم بندي   67

 30059090 گاز زخم بندي   68

 90183930 ست تزريق يكبار مصرف    69

 90183935 ميكروست   70

 300610 نخ بخيه و مواد آن   71

  901819  ساكشن هاي پزشكي  72

  401410  )كاندوم(محافظ بهداشتي  73

 90049000 ماسك جوشكاري  74

 841510 تاتوان هفت كيلو وات ) اقي ات( كولر گازي پنجره اي  75

 84143010  انواع كمپرسور يخچال  76

  73121090و73129000  طناب فوالدي سيم بكسل   77

  84191100   )گازي(آبگرمكن ديواري   78

  73218100 و73218200  بخاري و آبگرمكن مخزندار   79
  8546  مقره هاي عايق برق از هر ماده   80

 براي المپ هاي فلورسنت و باالست هاي القايي  81
  المپ هاي تخليه اي به غير از فلورسنت 

85041010   

  70080020  شيشه هاي دو جداره  82

 94033000، 94032000 ، 94031000   صندلي ها–مبلمان اداري   83

 روان كننده، يشامل مواد افزودن(بتن ييايمي مواد ش  84
  38244000  )ر كننده و حباب ساز بتنيكندگ

روف فلزي غير قابل نفوذ جهت بسته بندي مواد ظ  85
  731021 و76129090  )ساير(خوراكي 

  -  PETبطري هاي   86
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  كاالهــاي غــير قابـل آزمــون در داخـل كشـــوراز بعضي فهــرست 
 شماره تعرفه نام كاال رديف

 901600و  )84232000 و84231000به استثناء   (8423 لودسل 1
 E  842390 1اي كالسوزنه ه 2

3 
سترون كننده هاي بخار براي سياالت آبي در 

 ظروف صلب آب بندي شده 
84192090  

 9004 عينك محافظ   4

  66020000 و90211010  انواع عصاي معلولين   5
  90184990  آمالگاماتور  6

سترون كننده هايي كه در آنها از بخار با دماي   7
  84192090  شود ه ميپايين همراه با فرمالدئيد استفاد

الكتروموتور هاي يونيورسال با سرعت اسمي بيش   8
  دور در دقيقه10000از 

  850110و85012000و850131و 
 85013200و850140و850151و850152

از جمله الكتروموتورهاي (الكتروموتور سنكرون   9
 )كوپل مستقيم ماشين لباسشويي

" 

 " الكترو موتور جارو برقي  10

 "   وات 10موتورها با توان خروجي كمتر از الكترو  11

الكتروموتورهاي جريان مستقيم با ولتاژتغذيه بيش   12
 "   وات 40از 

13  
مانند (ميكروموتورهاي ولتاژ و توان پايين 

موتورهاي مورد استفاده در اسباب بازي ها و وسايل 
  )صوتي وتصويري 

" 

 "  الكتروموتورهاي نصب عمودي   14

 " ور پنكه سقفي الكتروموت  15

 731100 سيلندرهاي محتوي گاز  16

 85073000و85074000باطري نيكل كادميوم و نيكل متال از نوع دكمه اي   17

 85479000و8307 انواع لوله هاي محافظ هادي   18

 85362090 كنتاكتور  19

 85362010و85365010و853620 قطع كننده مدار براي مصارف صنعتي   20

 85366100 ده المپ فلورسنت نگهدارن  21

 85365090  كليد هاي دستگاه   22

 85321000و85323000  خازن اصالح ضريب قدرت   23

  85043220و85043320و85043400  ترانسفورماتور قدرت   24
  85016300و850164  ژنراتور   25

كابل هاي هم ( انواع كابل هاي فركانس راديويي   26
  85442000  ) محور

خودكار براي حفاظت در برابر اضافه كليدهاي   27
  853620  جريان تاسيسات الكتريكي خانگي و مشابه

    پوشاك حفاظتي  28
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  ISIRIفهرست استانداردها و مشخصات فني مورد قبول 
  

هاي غذايي و پزشـكي و كاالهـاي         براي فرآورده    تاييد كننده كيفيت جهاني   گواهينامه هاي كيفيت سازمان هاي معتبر       *  
  ؛FDA1، مانند سازمان ...) بسته بندي و (مرتبط با آنها 

استانداردهاي ملي كشورهايي كه درتفاهم نامه هاي دو جانبه تنظـيم شـده ، پـذيرش  اسـتاندارد هـاي دو كـشور در        *   
  مبادالت تجاري قيد شده باشد

  
  

                                                 
1 - Food and Drug Administration 

  عالمت اختصاري استانداردهاي مورد قبول  نوع استاندارد  رديف
  (ISIRI )  استانداردهاي ملي ايران  1

 :المللي  استانداردهاي بين   2

1- International Organization for  
  Standardization  
2- International Telecommunication Union 
3- International Electro technical 
Commission  

  )در زمينه صنايع غذايي(  استانداردهاي كدكس -4

 
 

(ISO) 
(ITU) 
(IEC)  

  
 

(CODEX)  
 با (EN)تحاديه اروپا   كشورهاي عضو ا استانداردهاي  3

  پيشوند استاندارد كشورهاي اروپايي 
    BSEN , DINEN: مانند 

 استاندارد هاي كشور هاي اروپايي  4

  
  (AFNOR)، فرانسه ) DIN( ،آلمان (BSI)انگليس 

  (AFNOR) اسپانيا    ،(NEN) ، هلند (UNI)ايتاليا 
  (ON) اتريش   ،(IBN) بلژيك   ،(IPQ)پرتقال 

  ، (SFS) ، فنالند (SEE) لوكزامبورگ  ،(DS)دانمارك 
   ، چك(ELOT) يونان  ،(NSAI) ، ايرلند (SIS)سوئد 

 : شمالي امريكاي كشورهاي استانداردهاي  5

1- American Society for Testing and 
Materials   
2- American National Standard Institute 
3- American Society  Mechanical 
Engineers 
4- Underwriters Laboratories 
5- American Petroleum Institute 
6- Adjusted Gross Income 
7- National  Fire Protection Association 

 
 

(ASTM) 
( ANSI) 
( ASME) 

(UL) 
(API) 
(AGI) 

(NFPA) 

 JIS  استانداردهاي ملي كشور ژاپن   6

 KS   كره جنوبي كشوري ملياستانداردها  7

 AS   استراليا كشوري مليانداردهااست  8

خودرو سازاني كه موفق به استانداردهاي كارخانه اي   9
 استاندارد براي خودرو توليدي خود 55دريافت تاييديه 

  شده اند  
 )  پيوست 1مطابق با مندرجات جدول ( 
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  ISIRIفهرست استانداردها و مشخصات فني مورد قبول 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عالمت اختصاري استانداردهاي مورد قبول  نوع استاندارد رديف
  كه بـصورت مـوردي بـه تاييـد           ييساير استانداردها   10

  مؤسسه رسيده است
 به شماره هاي ذيل در (GOST) استانداردهاي كشور روسيه -1

  :خصوص تير آهن ، ميلگرد و ناوداني 
ال نيم  ب  در خصوص تيرآهنGOST 26020استاندارد ) الف

  18 و16،14 براي سايزهاي ∂2پهن موازي گريد
 بال نيم   در خصوص تيرآهنGOST 8239استاندارد ) ب  

  20 براي سايز ∂1 پهن شيبدار گريد
 ميلگرد گريدهاي   در خصوصGOST 5781استاندارد ) پ  

A-I و II A-و  A-III  
 ناوداني گرو نورديده   در خصوصGOST 8240استاندارد ) ت  

  سبك
 در خصوص نبشي هاي فوالدي GOST 8509استاندارد )  ث

  بال مساوي
 در خصوص نبشي هاي فوالدي بال GOST 8510استاندارد)  ج

  نا مساوي
 به شماره هاي ذيل در (GB) استاندارد هاي كشور چين -2

  :خصوص تير آهن ، ميلگرد و ناوداني 
 در GB 700-88 و GB 706-88استاندارد ) الف 

بال نيم پهن شيبدار با گريدهاي   خصوص تيرآهن
Q235D و Q275 

   در خصوص ميلگردGB 1499استاندارد ) ب  
مطابق (  درخصوص ناوداني GB 707-88استاندارد )  پ  

  ) ضميمه اين پيوست 2با سايزهاي مندرج درجدول شماره 
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  ISIRIفهرست استانداردها و مشخصات فني مورد قبول 
 

  فهرست استانداردهاي كارخانه اي مورد قبول خودروسازان- 1جدول شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يراني ايهانام شركت  باشد ي مورد قبول مؤسسه مآننام شركت مادر كه استاندارد    
ران خودرو  يع ا يه و توز  ي ته –ران خودرو   يا

   ساپكو–
  شركت پژو فرانسه

پا ي سـا  - سـازه گـستر    - مگاموتور -پايسا
  دك ي

  

  سان ژاپن ي شركت ن– ياموتور كره جنوبيشركت ك
  تروئن فرانسهيشركت س

سترش خدمات   گ -  دسكو    -پارس خودرو   
   پارس خودرو-

  سان ژاپنيشركت ن

  شركت مزدا ژاپن  دك ي مزدا –گروه بهمن 
  يشركت دوو كره جنوب  ران پارس ي مد– كادك –كرمان موتور 

  اي شركت سانتانا اسپان–س يشركت لندرور انگل  مـرتـب 
   يونداي شركت ه–سلر يمر كرايشركت دا  زل يران خودرو ديا

   )( Neoplnشركت نئوپلن آلمان  –) شركت هواسانگ ( 
  ت ي شركت فو–  آلمان MAN شركت – ZFشركت 
Voith  آلمان     

   شركت رنو فرانسه–شركت ولو سوئد   زل يپا ديسا
    آلمان Voithت ي شركت فو–شركت رنو فرانسه   شهاب خودرو

  شركت ولو سوئد   ران يران
  كويويشركت ا  اديزام

 شـركت -  ZF  شـركت –لـو  شركت و-   LIBHERشركت  هپكـو
NEWHOLLAND  - شركت MACMOTOR  

  MF  شركت  –نز  يشركت پرك  راني ايشركت تراكتور ساز
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  ISIRIفهرست استانداردها و مشخصات فني مورد قبول 

  
  ) GB 707-88مطابق استاندارد ( ال شيبدار مورد تاييد از نظر هندسي مقاطع ناوداني با ب -2جدول شماره 

  
ry-y 

(cm)  
rx-x 

(cm)  
Wy-yb 
(cm2)  

Wx-x 
(cm2)  

Weight 
(kg/m)  

Sectional 
area 
(cm2)  

t 
(mm)  

s 
(mm)  

b 
(mm)  

Number 
of 

channel  
1.1  1.94  3.55  10.4  5.438  6.928  7  4.5  37  5  
1.19  2.54  4.5  17  6.709  8.547  7.5  4.3  40  6.5  
1.27  3.15  5.79  25.3  8.045  10.248  8  5  43  8  
1.41  3.95  7.8  39.7  10.007  12.748  8.5  5.3  48  10  
1.56  4.75  10.2  57.7  12.059  15.362  9  5.5  53  12  
1.7  5.52  13  80.5  14.535  18.516  9.5  6  58  14a  
1.69  5.35  14.1  87.1  16.733  21.316  9.5  8  60  14b  
1.83  6.28  16.3  108  17.24  21.982  10  6.5  63  16a  
1.82  6.1  17.6  117  19.725  25.182  10  8.5  65  16  
1.96  7.04  20  141  20.17  25.68  10.5  7  68  18a  
1.95  6.34  21.5  152  23  29.299  10.5  8  70  18  
2.11  7.89  24.2  178  23.637  28.83  11  7  73  20a  
2.09  7.64  25.9  191  25.777  32.837  11  9  75  20  
2.23  8.67  28.2  214  24.989  31.845  11.5  7  77  22a  
2.21  8.42  30.1  234  28.453  36.246  11.5  9  79  22  
2.21  8.96  34.3  293  34.39  42.817  12  11  82  24c  
2.28  10.1  39.8  372  39.31  50.084  12.5  11.5  85  27c  
2.38  11.2  45.4  463  43.89  55.9  13.5  11.5  89  30c  
2.73  14  63.5  660  47.81  60.91  16  9  95  36a  
2.79  13.6  66.9  703  53.485  68.11  16  11  98  36b  
2.67  13.4  70  746  59.118  75.31  16  13  100  36c  
2.81  15.3  78.8  879  58.92  75.06  18  10.5  100  40a  
2.78  15  82.5  932  65.208  83.068  18  12.5  102  40b  
2.75  14.7  86.2  986  71.488  81.068  18  14.5  104  40c  
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  اجراي فهرست كاالهاي مشمول مقررات 
  استاندارد از نظر برچسب انرژي اجباري 

 
 شماره استاندارد مرجع نام كاالي مشمول رديف

)تجديد نظر اول  ( 7872 اتوي برقي خانگي 1  
3477-2 ماشين لباسشويي تمام اتوماتيك خانگي 2  
 7874   تك فاز يالكتروموتورها 3
 7966   سه فاز يالكتروموتورها 4
1563-2 آبگرمكن هاي برقي مخزن دار 5  
 7341 انواع المپ هاي الكتريكي 6
 و روش يمشخصات فن  - فلورسنتيهاباالست المپ 7

مصرف انرژي و دستورالعمل ار ين معيي تع-آزمون 
يبرچسب انرژ  

10759 

يزر خانگيخچال فريزر و يخچال، فري 8  2-4853  
ير آبكول 9 )تجديد نظر اول ( 2-4910   
ي پنجره ايكولر گاز 10  2-6016  
) تياسپل( گرما دوتكه يها ا پمپي/ ويگاز يكولرها 11

ا سردي/سرد و  روش آزمون –) بدون كانال(گرم  و 
ين مصرف انرژييتع  

10638 

 و روش آزمون ي مشخصات فن- ي ادارتازيهجت 12
برچسب  و دستورالعمل يار مصرف انرژين معييتع

يانرژ  

10641 

دار   گازسوز دودكشيبخار 13  2-1220  
يآبگرمكن گازسوز فور 14  2-1828  
يني بنزي سواريخودروها 15  2-4241  
ن ي سنگي خودروهايزلي ديموتورها 16  8361 
كلتيانواع موتورس 17  2-6626  
تيها از ظرفبادزن 18  

  مترمكعب بر ساعت3500 تا 170 
10634 

 
سوز بدون دودكش گازيبخار 19  2-7268  
 7875 سماور برقي خانگي 20
7342-2 بخاري برقي خانگي 21  

  
كاالهايي كه در فهرست كاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري نصب بر چسب انرژي مي باشند، عالوه بر رعايـت                   

ستي داراي برچـسب انـرژي     استاندارد مورد قبول ملزم به رعايت معيار ها و مشخصات فني مصرف انـرژي بـوده و بايـ                  
  ) . برچسب انرژي بايد فقط بر اساس استاندارد ملي مربوطه بر روي كاالها مذكور نصب گردد(باشند
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  استاندارداجباري اجراي  مشمول مقررات  برقيفهرست كاالهاي

   و الصاق برچسب انرژيين مصرف انرژيي تع
  

  مرجعيشماره استاندارد مل نام كاالرديف
  m3/h 3500  10634 تا 170ن محوري و گريز از مركز از هوادهي بادز  1
  7872  اتوي برقي خشك و اتوي برقي بخار  2
  3477-2  ماشين لباسشويي تمام اتوماتيك  3

4  

موتور الكتريكي القايي سه فاز مورد استفاده درصنايع مختلف و 
كاربردهاي مسكوني و تجاري براي مصارف عمومي با توان خروجي 

 مذكور در يجداول گروه بازده انرژ با توجه به" ، kW75حداكثر اسمي 
  "استاندارد مربوطه 

7966  

5  
موتور مورد استفاده در ماشين لباسشويي، موتورهاي فن، موتورهاي 

 مذكور يجداول گروه بازده انرژ با توجه به"كولري، موتورهاي صنعتي، 
  "در استاندارد مربوطه 

7874  

  1563-2  برقي خانگيآبگرمكن مخزن دار   6

7  

المپهاي الكتريكي براي مصارف روشنايي عمومي و مشابه كه مستقيما از 
المپهاي رشته اي تنگستن، المپهاي باالست (شبكه تغذيه مي شوند 

ازجمله المپهاي فلورسنت دوكالهك، (سرخود، ساير المپهاي فلورسنت 
ازي ، المپهاي تخليه گ)المپ فلورسنت فشرده مجزا از باالست

، المپهاي بخارجيوه با فشار زياد، المپهاي (HID)بجزالمپهاي فلورسنت
  )بخارسديم با فشار زياد و المپهاي متال هاليد

7341  

8  
باالست الكترونيكي و مغناطيسي المپهاي فلورسنت لوله اي باتوان نامي 

W 20 وW40 كه باولتاژ تك فاز متناوب با فركانس Hz50 و گستره 
  ولت220-240ولتاژ 

10759  

  m3/h 8500  2-4910تا 1700كولر آبي با ظرفيت اسمي هوادهي از   9
  10638  كولر گازي دو تكه  10
  4853-2 )ر آنيشامل بدون برفك و غ( يزر خانگيخچال فريزر و يخچال، فريانواع   11
  6016-2  پنجره اي يولر گازك  12
 7875  )1/5/1390تاريخ اجرا  (سماور برقي خانگي  13
7342-2  )1/5/1390تاريخ اجرا  (خاري برقي خانگيب  14  

  
برچسب انرژي بايد فقـط بـر اسـاس    (    ممنوع مي باشدB و  Aواردات لوازم و تجهيزات برقي با رتبه انرژي پايين تر از  -

  .)استاندارد ملي مربوطه بر روي كاالها مذكور نصب گردد
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  داراي اهميت استفهرست كاالهايي كه به لحاظ ايمني و بهداشتي 
  

 كلت ي ، اتوبوس و موتور سي ، باري ، وانتي سواريرهايانواع تا -1
  خودرويمني ايشه هاي ش -2
 ع خودرويلندر گاز ماي س -3
 ستم گاز سوز كردن خودروي اجزاء س -4
  بوستر ترمز -5
   )ياتورينيم( د قطع خودكار مدار ي كل -6
  ي عموم جهت مصارفيي روشناي انواع المپ ها -7
  يكبار مصرف پزشكي سرنگ  -8
 )اتوكالو ( يزر پزشكيالي انواع استر -9

  يژن طبي گاز اكس -10
 ع يلندر گاز ماي انواع رگالتور س -11
 ع يلندر گاز ماير سي ش -12
 ر كنترل چند كاره گاز ي ش -13
 ع يلندر گاز ماي س -14
 ادي تحت فشار زيلندرهاي س -15
  كن  كپسول آتش خاموش -16
 . )…گ بخار و يازجمله د(  انواع ظروف و مخازن تحت فشار  -17
  )يجهت مصارف در منازل و شبكه گاز شهر ( ي لوله و اتصاالت گازرسان -18
 يزات پارك ها و شهر بازي تجه -19
  پودر آتش خاموش كن  -20
 نهايكوتوكسيانواع غالت از نظر ما -21
  شكـر -22
  ي خوراكيت نباي انواع روغن ها -23
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


	                                                                                             نیره پیروزبخت 
	شماره صفحه
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	شماره تعرفه گمركی
	1



	869
	84241000
	2


	 انواع آبگرمكن :
	آبگرمكن گازسوز (مخزن دار)(
	2-1219 و 1219
	آبگرمكن فوری گازسوز   (
	2-1828 و 1828
	84191100
	1228
	84191900
	 انواع اجاق گاز :

	10325
	73211110
	1806
	73211110
	1108
	73211200
	4
	  انواع بخاری گاز سوز و نفت سوز:


	3618
	73218200
	937
	73218200
	2-1220 و 1220
	73218100
	7268 و 2-7268
	73218100
	5
	 انواع تیر آهن )  Iو:( H


	1791
	72163200
	3277
	72163200
	-
	72163300
	-
	72163300
	-
	72163300
	-
	72163300
	1794 و1972 
	7216
	4477
	7216
	8

	 چراغ های روشنائی  گازسوز(شهری)
	2512
	94055020
	9

	 انواع رگولاتور سیلندر گاز مایع  :
	732
	84811010
	874
	84811010
	3641
	84811010
	10

	 سیلندر گاز مایع
	473
	731100
	11                                                                                                                                                                                                                                                                               

	 شیر سیلندر گاز و اتصالات ورودی و خروجی
	11350و 11351
	84818030
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	شماره تعرفه گمركی
	12


	 انواع سیلندر گازهای طبی و صنعتی :
	731100
	-
	731100
	6591
	731100
	13

	انواع شیر آلات بهداشتی :
	6679 و 1546 
	84818010
	6679 و 1546
	84818010
	6679 و 1546
	84818010
	6679 و 1546
	84818010
	6679 و 1546
	84818010
	6679 و 1546
	84818010
	14

	 شیر آلات ساختمانی 
	3664
	84818090 و84818015 و84813000
	15

	 شیر اطمینان مخازن آبگرم (فشارشكن)
	2437
	84814000
	16

	 انواع شیر مورداستفاده دروسائل گاز سوزو لوله كشی گاز خانگی: 
	4047
	84818020
	1222
	84818035
	4512
	84818045 و84818040
	17

	 انواع ظروف و مخازن تحت فشار از جمله :
	4231
	8402 به استثناء 84029000
	7911
	84031000
	4473 و 4472
	84031000
	145
	تابع نوع جنس
	18

	 انواع كولرخانگی     : 
	2-6016 و 6016و 1-1562 و
	40-1562
	841510
	4911  و4910 و 1-1562 و
	40-1562 و 2-4910
	84796010
	19

	 لوله های قابل انعطاف برای سوختگاز 
	774
	40092200
	20

	 انواع لوله های فولادی گازرسانی :
	 لوله های فولادی گازرسانی مورد مصرف در منازل و ساختمان
	3360
	73043900
	لوله فولادی گاز رسانی مورد مصرف در شبكه شهری (درزجوش و بدون درز)
	3574
	7306390
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	شماره تعرفه گمركی


	21
	 انواع میلگردهای ساختمانی :
	میلگردهای گرم نوردیده مصرفی در بتون) ساده و آجدار از قطر mm6 تا40mm  (
	3132
	و 72139900 و721391 و721310
	72149900 و72142000  
	22
	شیرهای برنجی مخازن تحت فشار(مخازن گاز قابل حمل تحت فشار)
	6592
	8481
	23
	 انواع ورق فولادی گرم نوردیده  :
	 ورق فولادی گرم نوردیده با كیفیت ساختمانی ( سازه ای )
	3694
	7208
	 ورق فولادی گرم نوردیده با كیفیت كششی
	3693
	7208
	 ورق فولادی آجدار گرم نوردیده ( بصورت طومار)
	-
	7208
	 ورق فولادی آجدار گرم نوردیده ( بصورت غیر طومار )
	-
	7208
	 ورق فولادی گرم نوردیده با پوشش روی ( گالوانیزه )
	7597 و7596
	72104900و72104100و72103000
	 ورق فولادی گرم نوردیده با پوشش قلع
	-
	72101200و72101100
	24

	 انواع ورق فولادی سرد نوردیده :
	  ورق فولادی سرد نوردیده با كیفیت ساختمانی ( سازه ای )
	5722
	7209
	  ورق فولادی سرد نوردیده با كیفیت كششی
	5723
	7209
	  ورق فولادی سردنوردیده با پوشش روی ( گالوانیزه)
	-
	72104900و72104100و72103000
	  ورق فولادی سرد نوردیده با پوشش قلع
	-
	72101200و72101100
	  ورق فولادی با روكش پلیمری
	-
	72109000و72107000
	25
	 انواع ورق های فولادی زنگ نزن :
	 ورق فولادی زنگ نزن سرد نوردیده
	-
	7219
	  ورق فولادی زنگ نزن گرم نوردیده 
	-
	7219
	26

	 انواع پیچ ومهره :
	  پیچ و میله های دوسردنده فولادی
	2874
	731815و731814و731813و731812
	   مهره دنده ریز و دنده درشت فولادی 
	 5655 و 5654
	731816و731811
	27

	 انواع الكترود جوشكاری با روكش:
	 الكترودهای روپوش دار جوشكاری از جنس فولاد ساده كربنی و آلیاژی به روش قوس الكتریكی
	871
	83111000
	28
	  انواع سنگهای برش و سایش :


	  سنگ برش از قطر 100 میلیمتر تا قطر 400 میلیمتر 
	-
	68042300و680422و68042100
	  سنگ سایش( سنباده ) از قطر 100 میلیمتر تا 300  میلیمتر
	6717، 6716 و 6715
	68042300و680422و68042100
	29
	  انواع كاربراتور بخاری و آبگرمكن نفتی 


	-
	84199010و73219000
	30
	  انواع سیم بكسل ( طناب فولادی )


	2680
	73129000و73121090
	31
	  انواع بیل


	587
	82011000
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	شماره تعرفه گمركی
	32
	 انواع كمپرسور یخچال :
	كمپرسور یخچال و فریزر خانگی با توان برودتی از8/1 تا1/3   اسب بخار



	84143010
	33
	  انواع یخچال و فریزر خانگی(


	2-4853 و2482و 254و1-1562 و 4269 و 4268و 24-2 -1562
	و84182200 و84182100و84181000
	84184000و84183000و84182900
	34
	  اسباب بازی( ایمنی )  :
	   مقررات ایمنی از نظر فیزیكی و  مكانیكی


	6204
	فصول 9501 لغایت 9503
	6204
	فصول 9501 لغایت 9503
	4698
	فصول 9501 اغایت 9503
	-
	فصول 9501 اغایت 9503
	35
	 روروئك كودكان (مقررات ایمنی ) 


	9700
	فصول 9501 لغایت 9503
	36
	 اسباب بازی های شناور در آب و تجهیزات كمك شناوری


	5892
	فصول 9501 لغایت 9503
	37
	  آسانسورهای برقی مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور(1) 


	1-6303
	84281000
	38
	  پاراشوت(COI)


	7987
	84313190
	39
	  قفل درب آسانسور (COI)


	7985
	83014000
	40
	  گاورنر(COI)


	7988
	84313190
	41
	  ضربه گیر (COI)


	7986
	84313190
	42
	  مشعل های گاز سوز 


	84162000
	43
	  مشعل های گازوئیل سوز 


	84161000
	44
	فرهای پخت نان و شیرینی با شعله غیر مستقیم-مقررات ایمنی بهداشتی در استقرار-طراحی وتجهیزات فرها


	84172000
	45
	ماشین آلات ، وسایل و تجهیزات خط تولید نان های حجیم و نیمه حجیم


	84381000
	46
	ماشین آلات تولید نان و شیرینی (مقررات ایمنی و بهداشتی) 


	84381000
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	شماره تعرفه گمركی
	47
	وسیله ایمنی حس كننده اكسیژن (ODS) (2) مورد مصرف در وسایل گازسوز



	-
	90328900
	48
	رادیاتور گرمایشی 


	4024 و 4023 و 4022 و 703
	76169990 و 73221900 و 73221100
	49
	تجهیزات زمین بازی مستقر در پاركها و مدارس 


	10و7و6و5و4و3و2و 1-6436 ، 6437
	95089000 و 95069990 
	50
	تجهیزات شهر بازی


	3و2و1-8987
	9990و9000و9508و9506
	51
	تجهیزات شهر بازی – سازه های بادی


	11389
	52
	وسایل ایمنی برای حفاظت چشم در مقابل تشعشع حاصل از جوشکاری و عملیات شبانه


	1761
	90049000
	53
	گاورنرهای فشار برای وسایل گاز سوز برای فشار ورودی تا 200 میلی بار


	6027
	-
	54
	اتصالات جوشی گاز رسانی


	3076
	تابع مواد متشکله
	55
	مبلمان اداری – صندلی ها


	1-11388
	94031000 ، 94032000، 94033000
	56
	صندلی های گردان


	9699
	94013000
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	57

	120 و 71 و 4550 و 4283 و1-4280و2-4280 و
	2-3597و 1-3597
	 8506 و 8507 
	58
	  سیم وكابلهای با عایق پلی وینیلكلراید با ولتاژ اسمی تاوخود750/450 ولت 


	7و6 و 5  و 4  و 3  و 2  و1-607
	85445900
	  كابل های الكتریكی مقاوم در برابر آتش 

	3081و3082
	85445900
	 كابل های قدرت با عایق یكپارچه و اكسترودشده برای ولتاژهای اسمی 1 تا 3كیلووات

	4و3و2و1-3569
	85445900 و85446010
	 کابلهای با عایق لاستیکی با ولتاژ اسمی تا وخود750/450-کابلهای مقاوم در برابر حرارت با عایق سیلیکون

	3 -1926
	85445900
	 سیم ها و كابل های با عایق لاستیكی ، بندها و كابلهای قابل انعطاف

	4-1926
	85445900
	 سیم ها و كابل های با عایق لاستیكی، كابل های بالابر

	5-1926
	85445900
	 سیم ها و كابل های با عایق لاستیكی،  كابل های جوشكاری  و یا 
	    قوس الكتریكی 

	6-1926
	85445900
	کابلهای قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی (Um=2/1KV)1KV تاوخود 30KV -(UM=36KV) قسمت اول -کابل های با ولتاژ اسمی 1KV (Um=2/1 KV) و 3KV (Um=6/3 KV)

	1-3569
	85445900
	کابل های قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی 1KV(UM =1/2KV تا وخود 30KV-(UM =36KV قسمت دوم -کابل های با ولتاژ اسمی 6KV(UM =7/2 KV) تاوخود 30KV(UM =36KV)

	2-3569
	85445900
	کابل های قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولـتاژهای اسمی 1KV(UM =1/2KV) تا وخود 30KV-(UM =36KV) قسمت چهارم -الزامات آزمون تجهیزات جانبی کابل ها با ولتاژهای اسمی 6KV(UM =7/2KV) تا وخود 30KV(UM =36KV)

	3-3569
	85445900
	سیم های لاکی مسی مخصوص سیم پیچی

	6998
	85441100
	59
	  انواع كابلهای مخابراتی 


	4و2و1-1311
	85442000
	60
	 كلیدهای برقی خانگی( تا V 250/A 63 )


	462
	85365020
	 كلید های برقی دستگاه 

	1-3796
	85365090
	کلیدهای بین راهی

	2-3796
	انواع پریز (ثابت و سیار)و دو شاخه برای مصارف خانگی و دو شاخه

	635
	85366990
	 سرپیچ با رزوه ادیسون 

	688
	85366100
	 سرپیچ لامپ فلورسنت 

	2610
	85366100
	قطع كننده مدار – انواع کلید مینیاتوری)برای مصارف خانگی و مشابه

	2611
	853620
	61
	انواع لوازم و وسایل برقی خانگی ( از نظر ایمنی ) :
	  جارو برقی



	2-2-1562 و 1-1562
	85091000
	اتوی برقی(

	3-2-1562 و 1-1562و7872
	85164000
	  ماشین لباسشویی(

	2-3477 و 7-2-1562 و 1-1562
	84501990 و84501910 و84501200 و84501100 
	  فرها و اجاق های خوراك پزی برقی

	6-2-1562 و1-1562
	85166000 و85165000
	 كباب پزها و شیرینی پزهای برقی ، جوجه سرخ كن و ویفرسازهای  برقی و منقل كباب پز مخصوص ساندویچ سازها

	9-2-1562 و 1-1562
	85166000
	  توستر برقی ( برشته كن ها )

	9-2-1562 و 1-1562
	85167200
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	ادامه انواع لوازم و وسایل برقی خانگی ( از نظر ایمنی ) :
	ریش تراش برقی                                                                



	8-2-1562 و 1-1562
	85101000
	  ماشین های مو زن اصلاح برقی

	8-2-1562 و 1-1562
	85102090
	  مایكروفر

	85165000
	سماور برقی (

	85167100
	چرخ خیاطی برقی خانگی

	28-2-1562 و 1-1562
	84521000
	هود اجاق خوراك پزی

	84146000
	ظرفشوئی برای مصارف خانگی

	84221100
	بادزن ها مثل بادزن های رومیزی ،سقفی و هواكش ها(

	84145100
	حشره كش های برقی

	85167900
	سایر كوره ها ،خوراك پزها ، اجاق ها و دستگاه های الكترونیك مثل: پلــوپز، آرام پز، دیگ زودپز برقـــی، تابه های  برقی، ماست بندها ، تخم مرغ پز برقی ،وسایل سترون كننده ،   گرم كننده های شیر و....

	85167900 و85166000
	دستگاه های درست كردن قهوه یا چای وكتری برقی

	85167100
	آسـیاب و مخـلوط كن های مواد خوراكـی مثل همزن برقـی  ومخلوط كن های مایعات و دستگاه های آبمیوه گیری و چرخ گوشت و دستگاه های عصاره گیری

	85094000
	 سایردستگاههای الكترومكانیكی توأم شده با موتوربرقی مثلكرهگیربرقی، الكهای برقی و ماشینهای بستنی ساز، ماشینهایبرش نان ، رنده ها وماشـین های خرد كن سبــزی ها و میوه ها و پنیر رنده كن ، چاقو تیـزكن و ماشین های چند كاره  برقی

	85098000 و 85094000
	مو خشك كن ( سشوار )

	85163100
	دست خشك كن ها

	85163300
	سـایر دسـتگاه های آرایش مو مــثل اتـــوهای فرزن ، شانه هایفرزن و دستگاه های بخور صـورت

	85167900 و 85163200
	رادیاتورهای پرشده از مایع 

	85162100
	آب گرم كن های برقی فوری

	851610
	آب گرم كن های برقی ذخیره ای (

	851610
	سایر گرم كن های محیطی مثل گرم كننده هایمخصوص گلخانه، بخاری برقی ، كرسی برقی، سایر گرم كن ها مثل گرم كن هایتابشی  و صفحه ای و گرم كننده های با سیستم جابجائی هوا

	85162900
	  رطوبت سازخانگی ( بخور ) 

	85167900
	وسایل تحویل نوشیدنی سرد و توزیع آب گرم(آبگرمكن- آبسردكن)

	85161010 و 84198910
	سرخ كن ها به روش غوطه وری در روغن

	85166000
	ماشین های كف ساب و كف شوی

	85092000
	پتوها و تشكچه های برقی

	63019000 و 63011000
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	ادامه انواع لوازم و وسایل برقی خانگی ( از نظر ایمنی ) :
	ابزارهای گرمازای قابل حمل و وسایل مشابه (از قبیل انواع هویه لحیم كاری ، ابزار جوش ترموپلاستیكی ، ابزار برش دهنده پلاستیك ، مهر حرارتی ، سیم لخت كن حرارتی ، تفنگ چسب حرارتی ، ابزار هرس كننده ، رنگ بردار حرارتی ، فندك الكتریكی و تفنگ حرارتی )



	96138000 و 85168000 و 85167900 85153190 و 85151100 و 84659100 و 
	وسایل تمیز كننده سطح با استفاده از مایع یا بخار 

	85098000
	ماشین های تجاری برقی آشپزخانه 

	84385000 و 84382000 و 84381000  84388000 و 84386000
	وسایل تمیز كننده هوا 

	84213990
	گرم كن های برقی غوطه ور نصب ثابت 

	85168000
	كباب پزهای برقی مخصوص فضای باز 

	85166000
	رطوبت سازهای مورد استفاده با سیستم های گرمایشی – تهویه یا تهویه مطبوع 

	8415
	دهان شویه ها (مسواك برقی)

	85098000
	پروژكتورها 

	و 90081000 و 90072000 و 85283000 90083000 و 90082000
	ماشین های شیردوش برقی 

	84341000
	اجاق گازهای خوراك پزی ، اجاق گاز های خوراك پزی بدون فر یا كباب پز برقی، فرهای برقی و وسایل مشابه 

	85166000
	هودهای برقی تجاری

	8414600، 84148090
	تبخیر كننده ها

	845190
	محركهای مخصوص دروازه ها ، درها و پنجره ها

	84798990
	محرك های مخصوص حركت عمودی درهای پاركینگ ساختمان مسكو نی

	84798990
	المنت های گرما زای صفحه ای قابل انعطاف برای گرم كردن اطاق

	85168000
	محرك های مخصوص كركره ها ، سایبان ها ، پرده ها و تجهیزات مشابه

	84798990
	رطوبت گیرها، کولرها،فن کوئل ها و پمپهای گرمایی،الکتریکی

	9101، 9102، 9103، 9105،9108، 9109
	اتوکننده ها (از قبیل اتو کننده های غلتکی و ماشین های اتو کننده و اتو کننده های شلوار)

	84798990
	ساعت ها (1)
	62
	انواع لوله هایمحافظ هادی برق (برایتاسیسات الكتریكی) :
	  لوله خرطومی ( خم شونده و ترمیم شونده )
	1-3450و4-2-3450



	85479000
	  لوله های محافظ هادی برای تأسیسات الكتریكی، لوله های عایقی صاف و سخت
	1-3450و2-2-3450

	85479000
	  لوله های محافظ هادی ( لوله های فلزی )
	1-3450و3454

	8307
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	63
	 انواع لامپ روشنائی :
	لامپ های رشته ای مورد مصرف روشنایی عمـومی( و لامپ های رشته ای یخچالی و تزئینی


	و85392290و85392220 85391000  85392920 و 85392990
	 لامپ های تنگستن  هالوژن(

	85392100
	  لامپ های فلورسنت دو كلاهك(

	85393110
	 لامپ های فلورسنت تككلاهك یك پارچه با بالاست (كم مصرف ) (

	85393120
	85393140
	 لامپ های تخلیه گازی (بخارجیوه پر فشار، بخار سدیم ، متال هالید)

	853932
	64
	 بالاست القایی:


	85041010
	85041010
	65
	 انواع ترانسفورماتور قدرت :
	66
	انواع الکتروموتور :




	و 850131و85012000و850110
	850152و850151و850140و85013200
	67
	انواع خازن اصلاح ضریب قدرت
	68
	 انواع كلیدهای صنعتی  :
	 كلید اتوماتیك 
	  كلید گردان 
	  قطع كننده مدار زیر 1000 ولت ) (COI
	  كنتاكتورها زیر 1000 ولت ) (COI
	69

	  كلید های خودكار برای حفاظت در برابر اضافه جریان تأسیسات الكتریكی خانگی و مشابه  ) (COI
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	70





	231
	90178000
	368
	90178000
	7085
	842390
	-
	901600و84238290و84238100

	10274
	84233000
	7085
	842390
	2369
	8423(به استثناء 84232000و84231000)
	2370
	842390
	2371
	842390
	3234
	901600و84238290و84238100
	416
	تابع نوع جنس مواد متشكله می باشد.
	3073
	901600و84238290و84238100
	7085
	842390
	6635
	-

	6589
	-

	6589
	901600و84238290و84238100
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	71
	   نقره


	71141100و71131100
	    طلا 

	7114
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	72

	4374
	و 87032300و87032200و87032100
	و 87033200و87033100 و87032400 
	 87039000و 87033300
	73

	6136و4932و4931و2486و2372و1-6136 و2463
	90211010و66020000
	74

	3806و3805و3804 
	94054090و94021000و90184100
	75

	5554
	90183210
	76

	3979
	90183210
	77

	3981
	90183220و73044900
	78

	3591
	90183110
	79

	3-770 و 1-770
	90183120
	80

	1644
	40151100
	81

	3368 و19-2-3368
	90189040
	3368 و4592
	901819
	3368 و4232
	85141010
	3368
	90192000
	3368 و 46-2-3368 
	94029090و94029010
	8475و4232
	84192090
	20-4232و4232
	84211900
	4302 و 1-1562
	90184990
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	82
	 انواع استریلایزر پزشكی ( اتوكلاو ):
	استریلایزرهای پیش خلاء



	7912
	84192090
	 استریلایزرهای گراویتی

	2594
	84192090
	 استریلایزرهای قابل حمل     

	4863 و4860
	84192010
	 اتوكلاوهای  آزمایشگاهی

	4583
	84192090
	  سترون كننده های بخار برای سیالات آبی در ظروف صلب آب بندی شده 

	4861 و4860
	84192090
	  سترو ن كننده هایی كه در آنها از بخار با دمای پایین   همراه با فرمالدئید  استفاده می شود.

	4865 و4864 و4860
	84192090
	تجهیزات سترون سازی-سترون کننده های بزرگ بخار

	7912
	84192090
	83

	11791
	90212100
	84

	3240
	28044000
	85

	304
	731100
	86

	3061
	30059090
	87

	583
	30059010
	88

	4-8357
	90183930
	89

	5-8357
	90183935
	90

	4928
	39269020
	91

	7327
	300610و 90183230
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	92
	 انواع كمك فنر خودرو :
	كمك فنر هیدرولیكی خودرو( سواری ، سواری كار ، وانت)



	87088010
	 كمك فنرگازی خودرو (سواری ، سواری كار، وانت) 

	87088010
	93
	  لنت ترمز( سوار شده و سوار نشده ) 


	870830و6813
	94
	 انواع قطعات خودرو شامل :
	  لنت صفحه كلاج برای وسائط نقلیه موتوری



	68131000
	  طوقه و رینگ خودروهای سواری تا 16 اینچ

	87087011
	   فنرهای تخت مورد مصرف در وسائط نقلیه

	73202090
	  تیغه وبازوی برف پاك كن

	85129010
	   بوستر ترمز غیر مستقیم

	87083190
	  مفصلهای كروی ( سیبك )

	87089929
	رادیاتور مسی و برنجی خودروها (سواری ، سواری كار، وانت)

	87089110
	 پمپ های مكانیكی سوخت جهت خودروهای بنزینی

	84133090
	  پمپ روغن خودرو

	84133090
	اجزاء سیستم گازسوزكردن موتور با سوخت مایع  (L.P.G)

	84099950و84099920و84099110
	كمربند ایمنی برای سرنشینان وسائط نقلیه موتوری

	87082100
	 سوئیچ لامپ ترمز هیدرولیكی جهت خودرو

	85365090
	 سوئیچ لامپ ترمز مكانیكی جهت خودرو

	85365090
	95
	 انواع فیلتر خودرو :
	  فیلتر هوا



	84213100
	  فیلتر روغن یكبار مصرف موتورهای درونسوز

	84212300
	96

	85114020و85114010
	85114020و85114010
	85111000
	85443010
	85113090
	851230
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	97
	  لامپ های خودرو ( مقررات عملكردی)


	85392940
	98
	  انواع باتری سربی راه انداز خودرو- موتورسیكلت 


	85071010
	99
	 كلاه ایمنی رانندگان موتور سیكلت 


	65061000
	100
	  خودرو (ایمنی و عملكردی ) (1 )
	   CBU


	8706و8705و8704و8703و8702
	FCKD  

	و 98870341و98870311و98870210
	98870441 و98870411 
	101
	 دوچرخه 


	87120000
	102
	 قطعاتو مجموعه هایگاز سوز خودرو (CNG ) والزامات نصب آنها بر روی خودرو


	84099950و 84099920 و84099110 
	103
	مقررات تایید نوع موتور سیكلت و موتور گازی : 
	( 16 استاندارد ملی كه موجود است )  


	8711
	104
	 پره دیسک در ادوات کشاورزی-نوع مقعر


	2556
	82084000
	105
	پره دیسک در ادوات کشاورزی-نوع مسطح


	2557
	82084000
	106
	ماشین های کشاورزی- تراکتورها،ماشین های جنگل داری و کشاورزی،تجهیزات موتوری و باغداری و چمن :                                      


	7256
	8701، 8432، 8433، 8436
	107
	برچسب مصرف سوخت موتورسیكلت ها 


	تابع مواد متشكله 
	108
	برچسب مصرف سوخت خودروهای بنزینی 


	تابع مواد متشكله
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	109
	 سیمان پرتلند


	25232900
	 سیمان بنایی

	1-3516
	25239090
	 سیمان پرتلند آهكی

	4220
	25239090
	  سیمان تراس

	990
	25239090
	 سیمان سرباره ای

	3517
	25239010
	  سیمان سفید

	2931
	25232100
	  سیمان پرتلند پوزولانی

	3432
	25239020
	110

	2 و 1-709
	70072120و70071110
	111

	2385
	70072900
	112

	8522و1-8521
	70080020
	113

	2- 10673
	7005
	114

	4-10673
	-
	115

	5-10673
	7005 و7004 و7003
	116
	 كاشی كف و دیوار


	25
	6908  و6907
	 كاشی ضد اسید

	3051
	690890
	 كاشی موزائیك گروهی

	4289
	690890
	117
	 لوله سیمان و آزبست تحت فشار


	405
	68113000
	118
	  ورق  سیمان و آزبست  صاف


	575
	681120
	ورقهای موج دار سیمان – پنبه نسوز

	12276
	68111000
	119
	عایق های رطوبتی  قیری پیش ساخته بام پلیمری 


	68071010
	عایق های رطوبتی پیش ساخته بام اکسیده

	68071010
	عایق های رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی 

	68071090
	عایق های رطوبتی پیش ساخته با قیراصلاح شده توسط پلی مرها عایق پی

	68079000
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	120
	 سنگدانه های مورد مصرف در بتن 


	251710
	121
	 آجر رسی 


	6904
	122
	 آجر رسی ماشینی


	6904
	123
	 خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوك 


	68101910
	124
	بلوك سقفی مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوك 


	68101910
	125
	عایقهای حرارتی مورد استفاده در ساختمان بر پایه پشم های معدنی (پشم شیشه و پشم سنگ )  


	70193910 و68061000
	126
	  مواد شیمیاییبتن(شامل مواد افزودنی روان كننده، كندگیر كننده و حباب ساز بتن)


	38244000
	127
	  بلوك سیمانی 


	68101930
	128
	  بلوك پلی استایرن (صفحات پلی استایرن قابل انبساط برای مصارف عایق حرارتی )  


	39031110
	129
	بلوك و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده 


	3903
	130
	آجرهای سبك باربر و غیر باربر با سوراخهای قائم 


	6904
	131
	آجرهای رسـی سـبك غیر باربر با سـوراخ های افـقی وپنلهای آجرهای رسی سبكغیر باربربا سوراخ های افقی 


	6904
	132
	بتن آماده 


	38245000 
	133
	موزائیک


	68101920
	134
	بلوک سیمانی غیر باربر


	68101190
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	135

	38130000
	136

	39172300
	137

	39172300
	138

	39172300
	139

	39172200
	140

	39173900 و39172100
	141

	39173900 و39172100
	142

	34022030 و34022020 و 34022010
	143

	33051000
	144

	34022050
	145

	-
	340111
	146

	33061000
	147

	390920
	148

	39241010
	149
	 روغن موتوربرای موتورهایدرونسوز بنزینی ودیزلی درسطح كیفـیت L2104D -Mil


	27101910
	روغن موتور های درونسوز  بنزینی و دیزلی در سطح كیفیتAPISJ

	27101910
	روغن موتور های درونسوز  بنزینی و دیزلی در سطح كیفیتAPISL

	27101910
	روغن موتور برای موتورهای دیزلی در سطح كیفیت معادل API CD

	27101910
	روغن موتور برای موتورهای بنزینی و دیزلی در سطح كیفیت معادل API SE/CC

	27101910
	روغن موتور برای موتورهای  بنزینی ودیزلی در سطح كیفیت معادل API SC/CC

	27101910
	روغن موتور برای موتورهای بنزینی و دیزلی در سطح كیفیت معادل API SG/CC 

	27101910
	27101910
	روغن موتور برای موتورهای دیزلی مخصوص موتورهای سوپرشارژ در سطح كیفیت Mil-L2104C

	27101910
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	 روغن موتور برای موتورهای دیزلی در سطح كیفیت معادل  با API CE


	27101910
	روغن موتور برای موتورهای دیزلی در سطح كیفیت معادل با API CF

	27101910
	روغن موتور برای موتورهای دیزلی در سطح كیفیت معادل با API CF4

	27101910
	روغن موتور برای موتورهای دیزلی در سطح كیفیت معادل با API CG4

	27101910
	روغن موتور برای موتورهای دیزلی در سطح كیفیت معادل با API CH4

	27101910
	150
	گریس با پایه سدیم


	27101930
	 گریس گرافیت با پایه كلسیم

	27101930
	 گریس با خاصیت تحمل فشار بالا دی سولفید مولیبدن

	27101930
	 گریس با پایه كلسیم

	27101930
	 گریس با پایه لیتییم

	27101930
	 گریس روان كننده دارای نقطه بالاتر از 255 درجه سلسیوس

	27101930
	گریس با پایه لیتیم با خاصیت تحمل فشار بالا

	27101930
	151
	  ضدیخ :
	 مایعات خنك كنندة موتور برپایة اتیلن گلیكول، با سیلیكات كم برای موتورهای سنگین و نیازمند به افزایش اولیة موادافزودنی تكمیلی (SCA) 


	38200000
	  مایعات خنک کننده موتور بر پایه گلیکول برای خودروها و موتورهای با فعالیت سبک

	38200000
	152
	  انواع مایع ترمز:


	38190010
	38190010
	38190010
	153
	تایر موتورسیكلت 
	154
	تویی تایر موتورسیکلت
	155

	انواع تسمه های لاستیکی خودرو با انتهای بسته نوع
	 13 vو 10 v




	40103990
	156
	گاز های خنک کننده(مبرد)
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	157
	  جلا برای مصرف داخلی ساختمان 




	32089090
	  رنگ های امولسیون بر پایه رزین پلی وینیل استات (پلاستیك و نیم پلاستیک) 

	32091040
	  رنگ پوشش زیرین

	32089090
	  رنگ روغنی براق بر پایه رزین آلكید 

	32089090
	  رنگ روغنی مات بر پایه رزین آلكید

	32089090
	  ضد زنگ با پایه اكسید آهن 

	32089090
	158
	تایر های خودروی سواری و وانت سبك بایاس( تا معادل 8 لایه )


	40111000
	تایرهای رادیال خودروهای سواری و وانتی سبك 

	40111000
	لاستیك تویی اتومبیل( سواری ،اتوبوس، باركش و یدك كش نوع بادی )

	40131000
	تایرهای اتوبوس،  باركش و یدك كش بایاس 

	40112000
	تایرهای اتوبوس،  باركش و یدك كش رادیال

	40112000
	تایرهای روكشی خودروهای سواری و وانت سبك بایاس و رادیال

	40121100
	تایرهای روكشی باری و یدك كش بایاس و رادیال 

	40121100
	159
	پلاستیك ها-لوله واتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبكه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهكشی مدفون شده در زیر خاك-قسمت اول:الزامات عمومی و مشخصات عملكردی


	1-9116
	39172100 ،39174000
	پلاستیك ها-لوله واتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبكه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب،زهكشی مدفون شده در زیر خاك-قسمت دوم:لوله و اتصالات با سطح داخلی و خارجی صاف،طرح A -ویژگی ها

	2-9116
	39172100 ،39174000
	پلاستیك ها-لوله واتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبكه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب،زهكشی مدفون شده در زیر خاك-قسمت سوم:لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی ساختمند

	3-9116
	39172100 ،39174000
	160

	27101110
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	161

	2009808
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	162
	  روغن آفتابگردان 
	 روغن مایع بادام زمینی 
	  روغن پالم اولئین خام،خنثی شده ،خنثی و رنگ بر شده خوراكی 
	  روغن سوپر پالم اولئین تصفیه شده خوراكی 
	  روغن پالم خام  ، خنثی شده و تصفیه شده خوراكی
	روغن پالم استئارین
	  روغن ذرت 
	  روغن زیتون ( تصفیه و بكر) 
	  روغن سویا 
	  روغن كنجد 
	  روغن گلرنگ 
	 روغنهای گیاهی خوراكی سرخ كردنی جهت مصرف  در صنایع غذائی و خانوار 
	  روغن و چربی های خوراكی  ( روغن كره ) 
	  چربی شیرینی آردی ( روغن قنادی)
	  روغن كلزا ی خوراكی
	روغن هسته انگور
	روغن خوراکی خانوار
	روغن سبوس برنج
	مارگارین (کره نباتی)
	روغن سبزه
	روغن های قابل جانشینی با کره کاکائو
	مینارین
	روغن تخم پنبه 
	روغن خام پسته
	 روغن مایع مخلوط 
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	163
	  شیر پاستوریزه




	0401
	  شیر فرا دما UHT ( استریلیزه )

	0401
	 شیر خشك 

	04021090و04022190
	  بستنی 

	21050000
	  خامه پاستوریزه و خامه فرا دما UHT

	04039090
	خامه با شیره یا شهد خرما 

	04039090
	  خامه عسل پاستوریزه و خامه فرا دما UHT

	04039090
	  كره پاستوریزه

	0405
	کره اسپرید

	0405
	  دوغ 

	040510
	  دوغ پروبیوتیک

	04039090
	   شیر طعم دار

	22029000
	  کشک مایع

	04061000
	  كشك مایع صنعتی

	04031090
	  ماست طعم دار

	04031090
	04039090
	040510
	0406
	0406
	0406
	0406
	0406
	0406
	0406
	0406
	0406
	0406
	0406
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	164
	 كنسرو باقلا پخته 


	20021000و2005و16052000و1604و1602
	21042000 و21039000
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	165

	2008
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی

	2008
	166

	1701
	167

	1701
	168

	1701
	169

	1701
	170

	2207
	171

	19059090 و 19053100
	172

	190532
	173

	29181400
	174

	-
	175

	1904
	176

	1904
	177

	20041000
	178

	17041000
	179

	16010000
	180

	16024900و16021090
	181

	21032000
	182

	20029010
	183

	0902به استثناء(09022000 و09021000)
	184

	"
	185

	22029000
	186

	19021900 و19021100
	187

	2202
	 غذایی و كشاورزی
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	188

	2202
	189

	25010010
	190

	28352600
	191

	5925
	1006 و1005 و1001
	192

	800 و 3207
	23040000
	193

	5925
	و 110900و1008و1007و1004و1003و1002
	و2306 و2305و2304و2303و2302و2301
	230990و2308
	194

	23012000
	195

	2201
	196

	19059090
	197

	19059090
	198

	21050000
	199

	21039000
	200

	1101 
	201

	2201
	202

	2104
	203

	091020
	204

	20059000
	205

	29021100
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	206

	-
	فصل 51
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50010000
	207

	-
	فصل 51
	-
	-
	-
	-
	50020000
	-
	50040090
	-
	50040090
	208

	52030090
	209

	56011000 و 481840 
	210

	481840
	48184010
	481840
	211
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	212

	فصل 57
	213

	64039100
	64034000 و64023000 و64011000
	64029900 و 64039900
	64059000 و64039900 و64039100
	214

	-
	پارچههایمندرجدرفصول50و51و52و53و54و55و58و59و60و5602و5603
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	پارچه های كركی 


	-
	پارچههایمندرجدرفصول50و51و52و53و54و55و58و59و60و5602و5603
	پارچه های روپوشی یكنواختمدارس(یونیفرم ) 

	-
	پارچه های مورد استفاده برای بارانی 

	-
	پارچه های تنظیف وململ

	-
	پارچه های پنبه ای سبك 

	-
	 پارچه های پنبه ای سبك ، ملحفه ای

	-
	كهنه (تنظیف بهداشتی بچه ) از جنس پارچه 

	-
	 پارچه پالتوئی افراد ارتش 

	-
	 پارچه های پشمی ( اشترایشگاران ) افراد ارتش 

	-
	پارچه های پنبه ای، ویژگیهای پارچه لباس كار

	-
	 پارچه های مورد استفاده در هتلها و رستوران ها 

	-
	 پارچه پنبه ای ، پیكه  

	-
	 پارچه پنبه ای ،كتان 

	-
	 پارچه های گارباردین 

	-
	 پارچه های كرپ 

	-
	 پارچه های فلانل 

	-
	 پارچه های هندیكو 

	-
	 پارچه های كانگا 

	-
	 پارچه های توئید 

	-
	 پارچه های پشه بند 

	-
	پارچه های جین 

	-
	پارچه های آمپر مابل 

	-
	پارچه های آستری از الیاف یكسره بر پایه سلولزی با بافت ساتین 

	-
	پارچه های آستری پای پوش

	-
	ویژگیهای پارچه پیراهنی (پنبه ، پلی استر )

	-
	پارچه اوركت ( پنبه ، پلی استر )

	-
	پارچه لباس كار پنبه ای نیروهای مسلح

	-
	پارچه روبان حاشیه پتو (تاروپودی )

	-
	پارچه مخمل تاروپودی لباسی

	-
	پارچه پلی استر دیسكوز دافع آب

	-
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	پارچه ویسكوز پلی استر


	-
	-
	پارچه لباس كار از جنس پشم مخلوط با سایر الیاف

	-
	پارچه های كشباف پودی و تاری از نخ یكسره پلی آمید  معمولی ( غیر استرج و استرچ )

	-
	پارچه های كشباف پودی و تاری از نخ یكسره پلی استر معمولی ( غیر تكسچرایز  و تكسچرایز )

	-
	پارچه كشباف (بافت حلقوی از نخ آكریلیك غیر  یكسره غیر پفكی) 

	-
	 پارچه كشباف پودی پنبه ای 

	-
	 پارچه كشباف پودی پنبه پلی استر

	-
	 پارچه حلقوی بافت لوله ای مورد مصرف در ارتوپدی

	-
	  پارچه گردباف مورد مصرف درگرمكــن ورزشی

	-
	215
	انواع پوشاك : 
	جورابهای ظریف زنانه از الیاف پلی آمید استرچ


	-
	63072000 و 65 و 62 و 61  فصول
	البسه كشباف پودی از الیاف غیر یكسره اكریلیك پفكی 

	-
	البسه كشباف پودی و تار از نخ یكسره پلی آمید غیر استرچ و استرچ

	-
	البسه كشباف پودی و تاری از نخ یكـسره پلی استر غیرتكسچرایز و تكسچرایز

	-
	جورابهای كوتاه نایلونی ( مردانه ،زنانه و بچگانه )

	-
	البسه كشباف پودی از نخ پنبه ای

	-
	لباسهای زیر زنانه 

	-
	زیرپیراهن های كشباف پودی پنبه ای

	-
	شورتهای كشباف پودی پنبه ای (زیر شلواری كوتاه )

	-
	لباسهای تریكو بچگانه

	-
	لباس نوزاد

	-
	پیراهن های مردانه

	-
	زیر پیراهن های مردانه كشباف پودی پشمی

	-
	پیراهن های ورزشی مردانه كشباف

	-
	جورابهای مخلوط پنبه ، نایلون (مردانه و بچگانه )

	-
	جورابهای مخلوط آكریلیك نایلون

	-
	جورابهای ضخیم زنانه از جنس پلی آمید

	-
	البسه ورزشی  (گرمكن ورزشی )

	-
	جوراب های نیم ضخیم زنانه از جنس پلی آمید

	-
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	216
	  انواع چرم طبیعی و پوست :


	-
	41062100
	-
	411200 و43013000
	-
	41071100و41131000
	-
	4113 و4112 و4107
	-
	4113 و4112 و4107
	-
	41071100
	-
	41131000
	-
	41139000 و 41131000 و 41120000
	-
	41139000
	-
	41031000 و41022100
	-
	41139000و41131000و4112و4107
	-
	41071100
	-
	410719
	-
	41142000
	-
	4106و4105و4104
	217
	انواع توپ :
	- توپ های ورزشی باد شوند ه


	8517 و 6337 و 6338 و 6339
	95066210
	218
	پرچم جمهوری اسلامی ایران


	-
	219
	نخ و منسوج تایر –نخ تایر تهیه شده از جنس پلی امید 6 و 66 دیپ شده


	-
	220
	مواد رنگرزی و پیگمنت های مورد مصرف در صنعت نساجی


	٣٢٠٤
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	221
	پاكت پستی


	48171000
	222
	 انواع جعبه های مقوایی مورد استفاده برای شیرینی ومواد غذائی


	48192010 و48191000
	223
	 دستمال كاغذی 


	481840و48183000و48182000و48181000
	224
	کاغذ توالت


	"
	225
	حوله کاغذی


	"
	226
	 ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد خوراكی (سایر)


	76129090 و731021
	227
	پوششهای مورد مصرف دربسته بندی فلزی مواد غذایی و آشامیدنی 


	32082030و32082020و32081030و32081020 و32089020و32089010
	228
	انواع مداد :
	مغز مداد


	-
	96092000
	مداد

	-
	96091000
	اتوود 

	-
	96084000
	229
	  انواع تیوب آلومینیومی :
	  تیوب آلومینیومی 


	-
	76121090 و76121010
	230
	 كبریت 


	36050000
	231
	 لفاف های چند لایه مخصوص بسته بندی با لایه های پلی مری  و آلومینیومی :
	بسته های چند لایه مقوایی پلی مری با لایه آلومینیوم برای مواد خوراكی 


	بستگی به عوامل خاصی دارد كه با توجه به كاركتر اصلی (عنصر اصلی سازنده ، ضخامت ،چاپ و سایر شرایـط )و با تشخیص مسئولین گمرك تعیین تعرفه گردد.
	كیسه های پلاستیكی با لایه آلومینیوم جهت بسته بندی آب میوه 
	 كیسه های قابل انعطاف چند لایه از پلی و آلومینیوم برای بسته بندی مواد غذایی به روش آسپتیك 
	 لفاف های آماده شده با لایه آلومینیوم برای بسته بندی مواد خوراكی 
	لفاف های چند لایه جهت بسته بندی تک نفره مواد غذائی (ساشه)
	 تیوپ های چند لایه پلیمری آلومینیومی برای بسته بندی
	 بسته بندی زعفران ،كیسه های قابل انعطاف چند لایه با آلومینیوم 
	 انواع بسته بندی موادخوراكی در ظروف شكل داده شده (استرال) از مواد پلیمری و ورق های آلومینیوم
	232


	-
	76130000 و 73110000
	ردیف
	نام كالا
	استاندارد ملی مربوطه
	ISIRI
	شماره تعرفه گمركی
	233
	  تخته فیبر ، تخته لایه وروكش برای صنعت چوب : 
	  انواع تخته خرده چوب 


	4410
	تخته خرده چوب با روکش ملامینه (روکش مصنوعی)

	4411
	  انواع تخته فیبر 

	44103200
	  انواع تخته لایه 

	4412
	فورمیكایاستخوانی ازنوع تزیئنی( بهعنوان روكش مصنوعی چوب)

	39219010
	 روكش طبیعی مورد مصرف در صنعت چوب (روکش های چوب)

	44102900 و44102100
	234
	 پاكتهای كاغذی سیمان وگچ 


	48194000 و48193000 و44192090
	235
	 خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های پوشك و نوار بهداشتی 


	47061000
	236
	خمیر كاغذ مورد مصرف در فرآورده های بهداشتی یكبار مصرف پوشك و نوار بهداشتی


	4701 لغایت 4706
	237
	 منسوج نبافته :
	پوشک و نوار بهداشتی –پوشش رویی یک لایه 


	560311
	پوشک و نوار بهداشتی –لایه عبور دهنده و توزیع کننده

	560311
	ـ
	ـ
	ـ
	مورخ 6/3/80 هيات وزيران
	84713020
	آزمون مزرعه
	"
	-
	 قطر دايره دور زدن و قطر فضاي دوران
	"
	-
	 تعيين گرانيگاه تراكتور
	"
	-
	 توان موتور كه بصورت غير مكانيكي به محور انتقال نيرو منتقل مي شود
	"
	-
	 آزمونهاي توان
	"
	-
	 توان هيدروليكي  
	"
	-
	نيروي بالابري
	"
	-
	 صدا 
	"
	-
	 تمهيدات فني براي تضمين ايمني 
	"
	-
	محيط اتاقك كاربر
	"
	-
	ميدان ديد كاربر
	"
	-
	صندلي كاربر
	"
	-
	 فشار هيدروليكي ادوات
	"
	-
	سازه محافظ  
	"
	-
	توان هيدروليکي در محل اتصال تراکتور /ادوات
	"
	-
	كتابچه راهنماي كاربران
	"
	-
	 محدوده خلاصي در اطراف 
	"
	-
	اتصال 3 نقطه اي -محور توان دهي  
	"
	-
	 اتصال سه نقطهاي جهت اتصال ادوات و ماشينهاي سوار شونده  
	"
	-
	 تجهيزات جلوسوار اتصال تجهيزات ثابت 
	سرعت بيشينه
	 الزامات فرمان
	 قابليت فرمان پذيري 
	نمادهاي گرافيکي براي کنترل کاربران 
	سيستم طبقه بندي 
	تايرهاي تراكتورها و ماشین های کشاورزی شامل :
	"
	"
	 كمباين و اجزاي كاري آن 
	 ماشينهاي برداشت علوفه سبز - ويژگي مشخصات وعملكرد
	 تجهيزات برداشت چغندر قند و چغندر علوفه اي - الزامات ايمني
	ردیف 
	نـام كـالا
	ویژگیهای مورد نظر
	حدود قابل قبول
	ملاحظات
	1
	لایی موئی (تار و پودی یا حلقوی بافت)
	1- جنس و مواد تركیبی
	2- وزن متر مربع (گرم)
	2%± نوع وتركیب اظهارشده
	3 % مقدار اظهارشده
	2
	پارچه های روكش شده
	1-جنس زمینه 
	2- جنس روكش
	3- عرض پارچه (سانتیمتر )
	4- وزن متر مربع ( گرم )
	انطباق جنس با نوع اظهارشده.
	انطباق جنس با نوع اظهارشده.
	2 سانتیمتر  ± مقدار اظهارشده.
	5 %  ± مقدار اظهارشده.
	3
	منسوج شیفر
	( دیپ شده)  
	1- جنس نخ تار و پود
	2- تراكم نخ تار ( در دسیمتر )
	3- تراكم نخ پود (در دسیمتر)
	4- مقاومت تا حد پارگی در جهت تار
	5- مقاومت تا حد پارگی در جهت پود
	6-وزن متر مربع ( گرم )
	7- ضخامت منسوج ( میلیمتر)
	مطابق با جنس اظهارشده
	3 ± مقدار اظها رشده  
	3 ± مقدار اظها رشده
	مطابق با حداقل مقدار اظهار شده 
	مطابق با حداقل مقدار اظهار شده
	10% ±  مقدار اظهار شده 
	1/0  میلیمتر ±  مقدار اظهار شده
	4
	انواع پارچه مورد مصرف در پوشاك كه دارای استاندارد ملی نمی باشند .
	1- جنس
	2-وزن متر مربع ( گرم )
	3-عرض پارچه ( سانتیمتر)
	4-درصد آبرفتگی  
	5-ثبات رنگ در برابر نور 
	6- ثبات رنگ در برابر شستشو
	7-ثبات رنگ در برابر عرق بدن 
	8-درجه لكه گذاری در برابر مالش خشك 
	9-درجه لكه گذاری در برابر مالش مرطوب 
	طبق اظهار(درصورت تركیبی بودن جنس،2 ± درصد اظهار شده)
	2% ± درصد مقدار اظهار شده
	3% ±  مقدار اظها رشده
	3%  ±  مقدار اظهار شده 
	حداكثر 2±درصد
	حداقل 5
	حداقل 4
	حداقل 4
	حداقل 4
	حداقل 4
	در صورت چند جنسی بودن اعلام درصد هر یك از اختلاطها .
	برای پارچه های دارای الیاف كشسان این آزمون در نظر گرفته نمی شود و در مورد پارچه های از جنس ویسكوز میزان آبرفتگی حداكثر 3± درصددر نظر گرفته می شود.
	در مورد پارچه های جین دارای الیاف كشسان درجات ثبات رنگ برابر استاندارد ملی 2194 می باشد.
	ردیف 
	نـام كـالا
	ویژگیهای مورد نظر
	حدود قابل قبول 
	ملاحظات
	5
	انواع کراست تمام کرومی
	1- اکسید کروم
	2- PH 
	حداقل 5/2 درصد
	حداقل 5/3 
	6
	انواع پوشاک که دارای استاندارد ملی نمی باشد
	داشتن برچسب الصاقی به البسه به زبان فارسی یا انگلیسی
	دارا بودن ثبات رنگ :
	الف ) در برابر نور
	ب  ) در برابر شستشو
	پ  ) در برابر عرق بدن
	ت  ) در برابرمالش خشک و مرطوب
	3- نداشتن عیوب قابل رویت مانند: عیب دوخت ، برش ، لک و کثیفی و ....
	4- درصد آبرفتگی در آب سرد
	- جنس کالا( درصورت چند جنسی بودن ، اعلام درصد هر یک از اجزا )
	- سایز کالا ( درصورت سایز بندی و تک سایز بودن )
	- روش شستشو و نگهداری (درصورت نیاز به روش شستشوی خاص )
	حداقل 5 (برای لباس های زیر حداقل4 ) 
	حداقل 4( برای البسه ای که توصیه     می شود جدا از دیگر البسه شستشو شوند درجه لکه گذاری در نظر گرفته نمی شود )
	حداقل 4
	حداقل 4
	فاقد عیب
	حداکثر 2 درصد ( درجهت طول و عرض البسه )
	( در مورد سایر كالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری یا ضوابط فنی ، در صورتیكه استاندارد یا ضوابط فنی مورد قبول برای آنها تدوین نشده باشد، استاندارد كارخانه ای و یا مشخصات فنی مورد قبول با تایید معاونت تخصصی موسسه و مدیریت بازرسی كالا و امور صادرات و واردات به عنوان ضوابط فنی مورد قبول مؤسسه تعیین و اعلام خواهد شد .
	  ب –  ضوابط فنی برای واردات آسانسور و قطعات آن:
	 برای واردات آسانسور به صورت پكیج رعایت الزامات زیر ضروری می باشد . 
	1-  ارائه گواهی COI برای پكیج آسانسور از نظر ابعادی و كیفی و انطباق با استاندارد EN81-1 ( بدون نیاز به ارائه T.R) 
	2-  ارائه گواهی COI از شركتهای بازرسی تایید صلاحیت شده توسط مؤسسه برای ایمنی چهارگانه (قفل درب – ضربه گیر – پاراشوت – گاورنر ) 
	ج -   ضوابط فنی برای واردات کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری نصب بر چسب انرژی :
	ردیف
	نام كالا
	شماره تعرفه
	1
	انواع پودرهای مورد مصرف در كپسول های آتش نشانی 
	38130000
	2
	انواع روغن موتور 
	27101910
	3
	ضد یخ 
	38200000
	4
	مایع ترمز 
	38190010
	5
	انواع لاستیك خودرو سبك وسنگین 
	40121100و40112000و40131000و40111000
	6
	تسمه های لاستیكی 
	40103990
	7
	توپهای ورزشی باد شونده ( فوتبال – هندبال )
	95066210
	8
	ترازوی دیجیتال 
	901600و84238290و84238100
	9
	باسكول دیجیتال 
	8423 (به استثناء 84231000و84232000)
	10
	نشان دهنده الكترونیكی وزن 
	84233000
	11
	وزنه های F1 , E2
	842390
	12
	گندم 
	1001
	13
	جو
	1003
	14
	ذرت 
	1005
	15
	برنج
	1006
	16
	انواع روغنهای خوراكی
	15159000و15121900و15155000و15079000 1509و15152900و15122900و1511و15089000 15161000و15162090و15149900
	17
	انواع كمپوت و كنسرو
	16052000و1604و1602و2008
	21042000و21039000و20021000و2005
	18
	انواع آب میوه ها 
	2009
	19
	انواع نكتار میوه ها 
	2009
	20
	انواع كنسانتره میوه ها
	2009
	21
	انواع كنجاله 
	23040000
	22
	پودر ماهی 
	23012000
	23
	انواع بیسكویت و ویفر 
	190532و19059090و19053100
	24
	انواع سس سالاد و مایونز 
	21039000
	25
	آدامس 
	17041000
	26
	انواع كیك و كلوچه 
	19059090
	27
	آرد گندم 
	1101
	28
	انواع چیبس 
	20041000
	29
	نمك خوراكی 
	2501
	30
	دی كلسیم فسفات 
	28352600
	31
	شیر ، شیر خشك و خامه UHT 
	04039090و04021090و0401
	32
	كره ،  
	040510
	33
	فرآورده پف كرده بلغور و آرد ذرت
	1904
	34
	رنگ روغنی 
	35
	خمیر دندان 
	33061000
	ردیف
	نام كالا
	شماره تعرفه 
	36
	انواع وسایل پزشكی یكبار مصرف مانند انواع سرنگ ،سر سوزن، دستكش جراحی و...
	90183210و90183110و90183120و40151100
	37
	انواع سیمان ( حداقل 30 روز )
	25239020و25232100و25239010و25239090و25232900
	38
	عایق رطوبتی ( حداقل 30 روز )
	68079000و68071090و68071010
	39
	پمپ روغن ( پیكان ، پراید ، نیسان )
	84133090
	40
	رینگ چرخ خودرو ( تا16 اینچ )
	87087011
	41
	تیغه و بازوی برف پاكن 
	85129010
	42
	سیبك 
	87089929
	43
	شمع خودرو 
	85111000
	44
	كمك فنر هیدرولیكی ، تلسكوپی  
	87088010
	45
	چراغ خودرو 
	85392940
	46
	لامپ 
	85392920و85392290و85392220و85391000
	85393120و85393110و85392100و85392990
	85399010و853932و85393140
	47
	دینام 
	85114020و85114010
	48
	استارتر 
	85114020 و85114010
	49
	وایر شمع 
	85443010
	50
	پلاتین 
	85113090
	51
	باتری خودرو و موتور سیكلت 
	85071010
	52
	فیلتر هوا 
	84213100
	53
	فیلتر روغن 
	84212300
	54
	رادیاتور خودرو( مسی و برنجی ) 
	87089110
	55
	سوئیچ استپ ترمز 
	85365090
	56
	فنرهای تخت مورد مصرف در وسایط نقلیه 
	73202090
	57
	خودرو های امدادی و تجهیزات آنها 
	87032400 و87032300 و87032200 و87032100
	87039000 و87033300 و87033200 و 87033100
	58
	انواع یونیت ، صندلی ، چراغ دندانپزشكی  
	94054090 و94021000 و90184100
	59
	لوله های فولادی مورد مصرف در ساخت وسایل پزشكی 
	90183220 و73044900
	60
	انكوباتور نوزاد
	90189040
	61
	كوره دندانسازی 
	85141010
	62
	ونتیلاتور بیهوشی 
	90192000
	63
	تخت های اتاق عمل 
	94029090 و 94029010
	64
	فورهای سترون كننده برقی 
	84192090
	ردیف
	نام كالا
	شماره تعرفه 
	65
	دستگاههای گریز از مركز آزمایشگاهی ( سانتریفوژ )
	84211900
	66
	انواع استریلایزر پزشكی ( اتو كلاو ) شامل : اتو كلاو پیش خلاء – اتوكلاو گراویتی – اتو كلاو قابل حمل – اتو كلاو آزمایشگاهی
	84192010 و84192090
	67
	باند زخم بندی 
	30059010
	68
	گاز زخم بندی 
	30059090
	69
	ست تزریق یكبار مصرف  
	90183930
	70
	میكروست 
	90183935
	71
	نخ بخیه و مواد آن  
	300610
	72
	ساكشن های پزشكی
	901819
	73
	محافظ بهداشتی(كاندوم)
	401410
	74
	ماسك جوشكاری 
	90049000
	75
	كولر گازی پنجره ای ( اتاقی ) تاتوان هفت كیلو وات 
	841510
	76
	انواع كمپرسور یخچال 
	84143010
	77
	طناب فولادی سیم بكسل 
	73129000و73121090
	78
	آبگرمكن دیواری (گازی)
	84191100
	79
	بخاری و آبگرمكن مخزندار 
	73218200 و73218100
	80
	مقره های عایق برق از هر ماده 
	8546
	81
	بالاست های القایی برای لامپ های فلورسنت و لامپ های تخلیه ای به غیر از فلورسنت 
	85041010 
	82
	شیشه های دو جداره
	70080020
	83
	مبلمان اداری – صندلی ها
	94031000 ، 94032000، 94033000
	84
	 مواد شیمیاییبتن(شامل مواد افزودنی روان كننده، كندگیر كننده و حباب ساز بتن)
	38244000
	85
	ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد خوراكی (سایر)




	76129090 و731021
	86
	بطری های PET
	-
	ردیف
	1
	لودسل
	8423  (به استثناء 84231000 و84232000 )و 901600 
	2
	وزنه های كلاس1 E
	842390
	3
	سترون كننده های بخار برای سیالات آبی در ظروف صلب آب بندی شده 
	84192090
	4
	عینك محافظ 
	9004
	5
	انواع عصای معلولین 
	90211010 و66020000
	6
	آمالگاماتور
	90184990
	7
	سترون كننده هایی كه در آنها از بخار با دمای پایین همراه با فرمالدئید استفاده می شود
	84192090
	8
	الکتروموتور های یونیورسال با سرعت اسمی بیش از 10000 دور در دقیقه
	و 850131و85012000و850110
	850152و850151و850140و85013200
	9
	الکتروموتور سنکرون (از جمله الکتروموتورهای کوپل مستقیم ماشین لباسشویی)
	"
	10
	الکترو موتور جارو برقی
	"
	11
	الکتروموتورها با توان خروجی کمتر از 10 وات 
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