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  بدینوسیله از همکاري صمیمانه،

  

کارشناسان محترم این مدیریت احمد منصوري آقـاي مهندس  جناب وهمایون نکونام   آقـاي مهندس جناب

  .که در نگارش و فهرست بندي این مجموعه سعی و تالش وافر نموده اند قدردانی می گردد

   
  

  

                                                                                            نیره پیروزبخت    

                                                                           مدیر کل بازرسی کاال و امور صادرات و واردات
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  بسمه تعالی

  ))پیشگفتار    (( 

 مجلس  شوراي اسالمی ، 5/3/1389صوب  قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی م3 و2  در اجراي مفاد ماده 

 و همچنین 1371 قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 6 ذیل ماده2مفاد تبصره 

به وارداتی و کاالهاي مصوب شورایعالی استانداردمصوبات شورایعالی استاندارد ، کلیه کاالهاي صنعتی ، خودروها ، قطعات خودرویی 

  .کشور باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد

 5/3/1389قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب مشمول مصوبه کاالهاي این مجموعه شامل 

  .  می باشدمجلس  شوراي اسالمی

رتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب االهاي مشمول مصوبه قانون االزم به ذکر است که فهرست ک

مرکز شماره گذاري کاال و  با توجه به تخصیص ایران کد به کاالهاي جدید از طرف   مجلس  شوراي اسالمی5/3/1389

  . و اطالع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت شدهاین سازمان به روز رسانی ،  توسط)ایران کد(خدمات 

  

  تر از استاندارد مورد قبول مؤسسه یا ضوابط فنی اعالم شده از طرف   توزیع و فروش اینگونه کاالها باکیفیت پایین تمرکز، ، لذا واردات

  .باشدموسسه، ممنوع می

  

واردکنندگان کاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را   

 قانون 14 ، 12 ، 11 ، 9ننمایند عالوه بر آنکه خود بعنوان مصرف کننده در جامعه از آن زیان خواهند دید بلکه بر اساس مواد مراعات 

اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بشرح مندرج در این مجموعه تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت 

.  

باط با فرآورده هائی که اجراي استاندارد آنها اجباري اعالم گردیده بر طبق قانون و آئین نامه اجرائی قانون گمرك ایران در ارت  

مقررات صادرات و واردات از ورود کاالهاي فاقد گواهینامه انطباق از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جلوگیري بعمل می آورد 

.  

  :تذکر 

  

.که در پیوست آمده است انجام می شود  نمودار گردش فرآیند کنترل کاالهاي وارداتی مطابق باواردات کاالهاي مذکور - 1

کلیه شماره تعرفه هاي مربوط به کاالهاي صنعتی ذکر شده در جداول کتاب مقررات صادرات و واردات مشمول مقررات استاندارد -2

  .اجباري براي واردات می باشند

، الزاماً بایســــتی در مبداء بازرسی و توســط شرکت هاي بازرسی براي قابل آزمون می باشندکاالهائی که در داخل کشور غیر -3

  . صادر و ارائه گردد ) COI) Certificate of Inspectionآنهاگواهینامه 

داء بازرسی و براي کاالهایی که مدت زمان آزمون آنها طوالنی است براي جلوگیري از رسوب کاال در گمرکات کشور بهتر است در مب-4

  . صادر و ارائه گردد ) COI) Certificate of Inspectionتوســط شرکت هاي بازرسی براي آنهاگواهینامه 

کاالهایی که در فهرست کاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري نصب بر چسب انرژي می باشند، عالوه بر رعایت استاندارد مـورد      -5

برچسب انرژي باید فقط بـر    (خصات فنی مصرف انرژي بوده و بایستی داراي برچسب انرژي باشند          قبول ملزم به رعایت معیار ها و مش       

با رتبه انرژي پایین تر از در ضمن واردات لوازم و تجهیزات برقی       ) . اساس استاندارد ملی مربوطه بر روي کاالها مذکور نصب گردد         

A  و Bممنوع می باشد   .  

 یا ضوابط فنی مورد قبول براي آنها تـدوین نـشده             ملی و یا بین المللی وجود نداشته باشد          تاندارد اس ی که براي آن     در مورد کاالهای  - 6

 بازرسـی کـاال و امـور صـادرات و     اداره کـل با تایید معاونت تخصـصی موسـسه و   آن  باشد، استاندارد کارخانه اي و یا مشخصات فنی         

 همچنین براي آندسته از کاالهایی کـه داراي اسـتاندارد           .م خواهد شد    واردات به عنوان ضوابط فنی مورد قبول مؤسسه تعیین و اعال          

هاي ملی و یا بین المللی بوده و عالوه بر آن ضوابط فنی خاصی مد نظر قرار داده شده باشد ، عالوه بـر مطابقـت کـاال بـا ویژگیهـاي          

.مندرج در استانداردهاي موصوف ، مطابقت آنها با ضوابط فنی مربوطه الزامی است 
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  مواد و تبصره هاي قانونی مرتبط با اجراي

  استاندارد هاي ملی

  براي واردات

  

  رانیایصنعتقاتیتحقواستانداردمقررات موسسهونیقواناصالح قانون-الف 


ئین هاي کار را که مؤسسه می تواند با تصویب شورایعالی استاندارد ، اجراي استاندارد کاالها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آ – 6ماده 

از نظر ایمنی حفظ سالمت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادي 

  .اجباري اعالم نماید  ضروري باشد با تعیین مهلت هاي الزم که از سه ماه کمتر نخواهد بود  ،

 روز در 10استانداردها و آیین هاي کار و مهلت اجراي آن ها را در دو نوبت به فاصله  موسسه مکلف است اجباري کردن – 1تبصره 

روزنامه رسمی دادگستري جمهوري اسالمی ایرانی و دو روزنامه کثیراالنتشار آگهی و از طریق سایر رسانه هاي گروهی نیز به اطالع 

.عموم برساند

ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی وبهداشتی و اقتصادي باید با استاندارد کیفیت مواد و کاالهاي وارداتی بر حسب  – 2تبصره 

اولویت مواد .هاي ملی جمهوري اسالمی ایران و یا استانداردهاي کشور مبدأ و یا استانداردهاي معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد 

  . و کاالها را شورایعالی استاندارد تعیین می نماید 

موسسه می تواند به منظور جلوگیري از صدور کاالهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي بین المللی تدریجاً اجراي استاندارد  – 3تبصره 

  .کاالهاي صادراتی و درجه بندي آن را اجباري نماید

به واحدهاي در مواردي که اجراي استاندارد درباره فرآورده هایی اجباري اعالم می گردد اعطاء هر گونه تسهیالت  – 4تبصره 

تولیدکننده این قبیل فرآورده ها از سوي وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده ها از طریق رسانه 

ن هاي ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد عالمت استاندارد یا تائیدیه آن و یا تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرا

  .خواهد بود

یه استثناء دارو که به عهده وزارت (شوراي عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجراء استاندارد کاال و خدمات  – 5تبصره 

را صرفاً به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوي که از تاریخ )بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می باشد

  .ین قانون هیچ اقدام موازي در این خصوص صورت نگیردتصویب ا

توزیع و فروش  پس از انقضاي مهلت هاي مقرر ، تولید ، تمرکز ، هرگاه اجراي استاندارد در مورد کاالهایی اجباري اعالم شود ، – 9ماده 

ن ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و اینگونه کاالها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون عالمت استاندارد ایرا

توبیخ ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال وجزاي نقدي از  وعظ ، تذکر ، دفعات و مراتب جرم ومراتب تعزیر اعم از احضار ،

  .یکصدهزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد

  .ه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد کاالهاي وارداتی الزامی خواهد بودرعایت کلی – 2تبصره 

هرگاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماري یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهاي زیر  – 12ماده 

  :محکوم می گردد 

جازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیري و پانصد هزار تا دو میلیون ریال  د رصورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد م– 1

  .جزاي نقدي خواهد بود 

 در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیري و یک میلیون تا دو میلیون ریال – 2

  .جزاي نقدي خواهد شد 

 شود مجازات مرتکب حسب مورد سه سال تا ده سال حبس تعزیري و دو میلیون تا پنج میلیون  در صورتی که موجب نقص عضو– 3

  .ریال جزاي نقدي خواهد شد 

 در صورتی که منتهی به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیري و سه میلیون تا ده میلیون  ریال جزاي نقدي – 4

  .خواهد بود 
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صورت شکایت مصرف کننده شرط اقوي بودن سبب از مباشر ، دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون در تمام موارد فوق در 

  .مجازات اسالمی و بر طبق حکم محاکم جبران می گردد

وسائل در صورت تخلف تولید کننده یا فروشنده از مقررات اعالم شده در رابطه با کاالهاي استاندارد شده یا اوزان ومقیاسها و  – 14ماده 

 توسط تولید کننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه  ”سنجش  ، با شکایت مشتري و اثبات موضوع ، خسارت مشتري حسب مورد تماما

  .پرداخت خواهد شد 

هرکس مشخصات فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهیه ، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل  – 11ماده 

سته بندي مخصوص فرآورده هاي استاندارد شده براي بسته بندي و عرضه و فروش فرآورده هاي خارج از استاندارد استفاده کند ، یا به ب

قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی ، بسته ، جعبه و لفاف محتوي فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نماید و یا 

د شده جنس دیگري تحت همان عنوان عرضه کند و یا بفروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهاي آزمایش و بجاي جنس استاندار

تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد عالمت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا عالمت استاندارد ایران را 

کار برد ، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون بدون دریافت پروانه بر روي محصوالت خود ب

  .ریال محکوم خواهد شد 

  

 مجلـس  شـوراي      5/3/1389 قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب             -ب

  اسالمی

یتهاي قانونی ، فدارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظروزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق موسسه استان – 2ماده 

. را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیر استاندارد جلوگیري نماید ) 1(استانداردهاي موضوع ماده 

ه تاییدیه موسسه استاندارد و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مکلف است خودروهایی را شماره گذاري نماید ک -1تبصره 

  . تحقیقات صنعتی ایران را اخذ نموده باشد 

تریلر و " کشنده –ونت ی کام– کامیون – مینی بوس – اتوبوس – وانت –سواري (منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو  -2تبصره 

  . است) و موتورسیکلت  "لوکوموتیو 

نعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف کنندگان کلیه کاالهاي صنعتی وارداتی به کشور باید به به منظور حمایت از تولیدات ص -3ماده 

همچنین کلیه تولیدات صنعتی . تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد در غیر این صورت توزیع آنها ممنوع است 

تصویب این قانون  تولیدات داخلی غیر استاندارد قابل توزیع داخلی باید استانداردهاي الزم را کسب نماید و حداکثر یک سال پس از 

  . نخواهد بود 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کاال نسبت به ارائه گواهی موسسات استاندارد جهانی مورد تائید  - 1تبصره 

تاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با ارائه نمونه جهت دریافت گواهی اس

  . بر روي کاالهاي وارداتی اقدام نمایند 

دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی را که خودرو سازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می دهند در  - 2تبصره 

  . بودجه سنواتی پیش بینی نمایند 

  

 هیئـت  14/9/1389مصوب جلسه مـورخ  ( قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی آیین نامه اجرایی   -ج

  )وزیران

  

: در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند- 1ماده

  1389مصوب -قانون ارتقاي کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی: قانون - الف

  سسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانمو: موسسه-ب

  وزارت صنایع و معادن:  وزارت-پ

وزارت مکلف است نسبت به اعمال نظارت بر نحوه اجراي برنامه و سیاستهاي مرتبط با ارتقاي کیفیت تولید خودرو ،کاهش  - 2ماده

ز تصویب مرجع مذکور در قانون اقدام و در قانون پس ا) 1(مصرف سوخت ،اجراي کامل استانداردها و سایر عناوین مندرج در ماده 

  .صورت عدم رعایت از سوي خودروسازان اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد
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قانون اقدام و مراتب را به )1(موسسه مکلف است بر اساس در خواست وزارت نسبت به اعمال استانداردهاي مندرج در ماده  -3ماده 

  .ست از تولید با ورود خودرو ها و قطعات خودرو غیر استاندارد جلوگیري نمایدوزارت مکلف ا. اطالع وزارت برساند

  .ثبت سفارش و یا ورود خودروهاي فاقد استاندارد اعالمی از سوي وزارت ممنوع است -1تبصره 

موسسه به نیروي مسوولیت اعالم تایید .شماره گذاري خودرو توسط نیروي انتظامی بدون دریافت تایید موسسه ممنوع است -2تبصره 

  .انتظامی نیز بر عهده وزارت می باشد

وزارت بازرگانی مکلف است از . وزارت مکلف است فهرست کاالهاي صنعتی داراي تایید موسسه را به وزارت بازرگانی اعالم نماید -4ماده 

  .ثبت سفارش و توزیع کاالهاي صنعتی فاقد استاندارد به کشور جلو گیري نماید

  .ولیدات صنعتی داخلی فاقد تایید موسسه نیز ظرف یکسال پس از تصویب قانون ممنوع استتوزیع ت-تبصره

  .گمرك جمهوري اسالمی مکلف است از واردات کاالهاي صنعتی فاقد استاندارد به کشور جلو گیري نماید-5ماده 

نعتی براي شناسایی کاالهاي فاقد استاندارد وزارت خانه هاي بازرگانی و صنایع ومعادن حسب مورد می توانند از تشکل هاي ص -6ماده 

  .استفاده نمایند

کلیه اشخاص حقیقی و .موسسه مکلف است فهرست موسسات استاندارد جهانی مورد تایید را از طریق رسانه ها منتشر نماید - 7ماده 

ثبت سفارش کاالهاي . وسسه ارایه کنندحقوققی مکلفند قبل از ورود کاالهاي صنعتی به کشور نمونه اي از آن را براي دریافت تایید م

  .صنعتی وارداتی توسط وزارت بازرگانی پس از دریافت گواهی استاندارد مجاز است

توزیع کاالهاي صنعتی فاقد .واردکنندگان کاالهاي صنعتی مکلفند نسبت به الصاق بر چسب گواهی استاندارد اقدام نمایند –تبصره 

  .واهد بوداستاندارد در حکم کاالهاي قاچاق خ

وزارت مکلف است برنامه زمان بندي اعمال استاندارد اجباري براي کاالهاي صنعتی تولید داخل و چگونگی توزیع آن را تهیه و - 8ماده 

  . این آیین نامه اعالم نمایدظرف مدت یک ماه پس از ابالغ

ي و نظارت راهبردي ریس جمهور مکلف است در لوایح  سطح کیفی کاال هاي صنعتی تولید ،معاونت برنامه ریزءبه منظور ارتقا -9ماده 

تا توسط پیش بینی و منظور نماید قبل اعتبارات وزارت صنایع و معادن  قانون را در) 3(ماده ) 2(بودجه سنواتی اعتبار موضوع تبصره 

  . تحقیق و توسعه کاالهاي صنعتی به مصرف برسدپروژه هايوزارت مذکور براي اجراي 

صنایع و معادن مکلف است فهرست کاالها و تولیداتی را که حفظ تولید و اشتغال آنها مستلزم تعیین تعرفه مناسب می وزارت -10ماده 

  .کاالها بنا به پیشنهاد وزارت مذکور خواهد بود قبیل درخصوص تعرفه این اتخاذ تصمیم .ت وزیران پیشنهاد نمایدئتهیه و به هی .باشد

 اجراي قانون  و این آیین نامه بر عهده وزارت بوده و وزارت یاد شده مکلف است هر سه ماه یکبار مسوولیت نظارت بر حسن - 11ماده 

  .گزارش الزم را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی اعالم نماید

  

  ) 23/1/1388مصوبه جلسه مورخ ( تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصالح الگوي مصرف -د

ه هاي امور اقتصادي و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن و نیرو موظفند به نحوي برنامه ریزي نمایند که از واردات لـوازم               وزارتخان - 4بند  

  . جلوگیري شودB و  Aو تجهیزات برقی با رتبه انرژي پایین تر از 

  

  

   قانون مجازات اسالمی-ه 

   قانون مجازات اسالمی525تبصره ماده 

  ) تهاي باز دارنده بخش تعزیرات و مجازا( 

و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللـی و بـه منظـور القـاء شـبهه در کیفیـت تولیـدات و                ” هرکس عمدا  –تبصره  

.خدمات از نام و عالئم استاندارد ملـی یـا بـین المللـی اسـتفاده نمایـد بـه حـداکثر مجـازات مقـرر در ایـن مـاده محکـوم خواهـد شـد                      
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اي وارداتی مشمول اجراي اجباري استاندارد بر اساس  مصوبه قانون ارتقاء کیفی تولید فهرست کااله

   مجلس  شوراي اسالمی5/3/1389خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 

  

نام کاال تعرفه شماره ردیف

.ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد 04011000 1  

. درصد وزنی بیشتر نباشد6 از یک درصد ولی از ـ میزان مواد چرب آن بیش 04012000 2  

. درصد وزنی باشد6ـ میزان مواد چرب آن بیش از  04013000 3  

ـ ـ سایر 04022190 4

ـ ـ سایر 04022900 5

کننده ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین 04029100 6

04029900 سایر ـ ـ 7

ه کودکان شیرخوارهاي مخصوص تغذی ـ ـ ـ فرآورده 04031010 8

ـ ـ ـ سایر 04031090 9

هاي مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار ـ ـ ـ فرآورده 04039010 10

04039090  ـ ـ ـ سایر 11

شده یا به آن  حتی غلیظ) Modified Whey(ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته 

کننده اضافه شده قند یا سایر مواد شیرین
04041000 12

ـ سایر 04049000 13

04051010 گرمی و کمتر500هاي  بندي شده به صورت بسته ـ ـ ـ کره بسته 14

: گرم500هاي بیش از  بندي شده به صورت بسته ـ ـ ـ کره بسته 04051020 15

)Dairy Spreads(ـ خمیرهاي لبنی براي مالیدن روي  04052000 16

ـ سایر 04059000 17

، همچنین پنیر حاصل )Unripened(یا) Uncuredنگرفته یا نبسته (ـ پنیر تازه 

، و کشک)Whey cheese(از آب پنیر 
04061000 18

ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع 04062000 19

غیراز رنده شده یا پودرشده) Fondu(شده  ـ پنیر ذوب 04063000 20

آبی رنگ هاي کپک ـ پنیر داراي رگه 04064000 21

ـ سایر پنیرها 04069000 22

کرده ـ ـ خشک 04081100 23

ـ ـ سایر 04081900 24

ـ ـ خشک کرده 04089100 25
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نام کاال تعرفه شماره ردیف

ـ ـ سایر 04089900 26

ـ سایر 05029000 27

ـ سایر 05069000 28

ـ ـ ـ سایر 09011190 29

 3هاي اولیه که محتوي آن از  عرضه شده در بسته) تخمیر نشده(ـ چاي سبز 

.کیلوگرم بیشتر نباشد
09021000 30

عرضه شده به نحوي دیگر) تخمیر نشده(سبز ـ چاي  09022000 31

)Tea Bag(اي  ـ ـ ـ چاي کیسه 09023010 32

ـ ـ ـ سایر 09023090 33

فروشی بندي غیرخرده ـ ـ ـ کوبیده در بسته 09024010 34

ـ ـ ـ سایر 09024090 35

09102011 گرم10بندي کمتر از  ـ ـ ـ انواع زعفران در بسته 36

09102012 گرم10بندي کمتر از  در زعفران در بستهـ ـ ـ انواع پو 37

09102013 گرم10 -  30بندي کمتر از  ـ ـ ـ انواع زعفران در بسته 38

09102014 گرم10- 30کمتراز بندي ـ ـ ـ انواع پودرزعفران دربسته 39

09102090 گرم30هاي بیش از  بندي ـ ـ ـ انواع زعفران در بسته 40

).Meslin(گندم و چاودار گندم یا آرد مخلوط آرد 11010000 41

ـ آرد چاودار 11021000 42

ـ آرد ذرت 11022000 43

ـ ـ ـ آرد برنج 11029010 44

ـ ـ ـ سایر 11029090 45

ـ ـ از گندم 11031100 46

ـ ـ از ذرت 11031300 47

ـ ـ سایر 11031900 48

ـ به هم فشرده به صورت حبه 11032000 49

ـ ـ از جو دو سر 11041200 50

ـ ـ از سایر غالت 11041900 51

ـ ـ از جو دو سر 11042200 52

ـ ـ از ذرت 11042300 53

ـ ـ از سایر غالت 11042900 54
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نام کاال تعرفه شماره ردیف

شده شده یا آسیاب کامل، پهن شده، فلس ـ جوانه غالت، 11043000 55

ـ آرد، زبره و پودر 11051000 56

»Pellet«فشرده به صورت حبه  هم و به) Granules(ریز  هاي دانه ـ فلس، 11052000 57

1407هاي زیر خاکی شماره  ها یا غده ـ از ساگو یا از ریشه 11062000 58

8ـ از محصوالت فصل  11063000 59

ـ بو نداده 11071000 60

ـ بو داده 11072000 61

ـ صمغ عربی 13012000 62

:ـ سایر 13019000 63

ـ ـ از رازك 13021300 64

ـ ـ سایر 13021900 65

ها ها و پکتات پکتیناتـ مواد پکتینی،  13022000 66

ـ ـ آگارآگار 13023100 67

حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه  کننده، ها و مواد غلیظ ـ ـ لعاب

گواره
13023200 68

ـ ـ سایر 13023900 69

ـ لینتر پنبه 14042000 70

سازي ـ ـ ـ پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون 15020010 71

سته آرین الرد، روغن الرد، اولئواسته آرین، اولئومارگارین و روغن پیه گاو و گوسفند ا

)Tallow Oil(امولسیونه نشده یا مخلوط نشده یا آماده نشده به نحوي دیگر ،.
15030000 72

جگر ماهی و اجزاء آن ـ روغن 15041000 73

آنها، بغیر از روغن جگر ـ چربی و روغن ماهی و اجزاء 15042000 74

ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزاء آنها 15043000 75

سازي ـ ـ ـ النولین مورد مصرف در صنعت صابون 15050010 76

هاي حیوانی و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ  ها و روغن سایر چربی

.شیمیایی تغییر نیافته
15060000 77

ـ روغن خام، حتی صمغ گرفته 15071000 78

ـ سایر 15079000 79

ـ روغن خام 15081000 80

ـ سایر 15089000 81
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نام کاال تعرفه شماره ردیف

)virgin(ـ بکر  15091000 82

ـ سایر 15099000 83

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

ا ها ی ها یا اجزاء آنها با روغن ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن

1509هاي مشمول شماره اجزاء روغن

15100000 84

ـ روغن خام 15111000 85

15119010 لیتري و بیشتر200پالم اویل در ظروف  R.B.D ـ ـ ـ 86

15119020 لیتري و بیشتر200پالم اولئین در ظروف  R.B.D ـ ـ ـ 87

15119030 لیتري و بیشتر200سوپر پالم اولئین در ظروف  R.B.D ـ ـ ـ 88

ـ سایرـ ـ  15119090 89

ـ ـ روغن خام 15121100 90

ـ ـ سایر 15121900 91

آن گرفته شده) Gossypolگوسیپول (ـ ـ روغن خام، حتی ماده سمی  15122100 92

ـ ـ سایر 15122900 93

:ـ ـ روغن خام 15131100 94

فروشی هاي خرده بندي ـ ـ ـ در بسته 15131910 95

ـ ـ ـ سایر 15131990 96

م روغن خا ـ ـ 15132100 97

رنگ ـ ـ ـ بدون بو تصفیه شده بی 15132910 98

R.B.Dـ ـ ـ پالم کرنل استئارین  15132920 99

RBDرنگ  ـ ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بی 15132991 100

ـ ـ ـ ـ سایر 15132999 101

ـ ـ روغن خام 15141100 102

ـ ـ سایر 15141900 103

ـ ـ روغن خام 15149100 104

ـ ـ سایر 15149900 105

ـ ـ روغن خام 15151100 106

ـ ـ سایر 15151900 107

ـ ـ روغن خام 15152100 108
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نام کاال تعرفه شماره ردیف

ـ ـ سایر 15152900 109

ـ روغن کرچک و اجزاء آن 15153000 110

ـ روغن کنجد و اجزاء آن 15155000 111

و اجزاء آن) Tung oil) (Abrasin(ـ ـ ـ روغن جال  15159010 112

ـ ـ ـ سایر 15159090 113

هاي حیوانی و اجزاء آنها و روغنها  ـ چربی 15161000 114

ـ ـ ـ روغن جانشین کره کاکائو 15162010 115

CBE  ،CBRـ ـ ـ روغن  15162020 116

ـ ـ ـ سایر 15162090 117

ـ مارگارین، باستثناي مارگارین مایع 15171000 118

 یا ها هاي حیوانی یا نباتی یا اجزاء چربی ها یا روغن هاي غیرخوراکی چربی فرآورده

هاي مختلف این فصل، که در جاي دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر  روغن

.شوند ها می یا مخلوط. تعرفه نشده باشد

15180000 119

.دار ها و محلولهاي قلیایی گلیسیرین گلیسرول خام؛ آب 15200000 120

هاي طبیعی بر پایه کارنوباواکس ـ ـ ـ موم 15211010 121

هاي حیوانی  هاي حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یا موم ؛ تفاله)Degras(دگراها 

.یا نباتی
15220000 122

داران یا سایر آبزیان فاقد ستون  عصاره و شیره گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف

فقرات
16030000 123

هاي ماهی ها یا کنسرو ـ سایر فرآورده 16042000 124

ـ ـ از نیشکر 17011100 125

ـ ـ از چغندر 17011200 126

:شده کننده اضافه یا رنگ خوشبوکننده آن مواد ـ ـ که به  17019100 127

ـ ـ سایر 17019900 128

آب   درصد یا بیشتر الکتوز، موسوم به الکتوز بی99ـ ـ از لحاظ وزن حاوي 

)Anhydre(شده براساس ماده خشک باشد ، محاسبه
17021100 129

ـ ـ سایر 17021900 130

17024090 ـ سایر ـ ـ 131

توز خالص از لحاظ شیمیاییـ فروک 17025000 132

 درصد وزنی 50ـ سایر فروکتوز و شربت فروکتوز که به حالت خشک داراي بیش از 

قند (فروکتوز باشد، باستثناي ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز 

)Invert sugar)(معکوس

17026000 133
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نام کاال تعرفه شماره ردیف

) قند معکوس(از طریق هیدرولیز ـ سایر، همچنین ساکاروز تغییر یافته به گلوکز 

)Invert sugar (50هاي قند که به حالت خشک حاوي  و سایر قندها و شربت 

درصد وزنی فروکتوز باشند

17029000 134

هاي نیشکر ـ مالس 17031000 135

ـ سایر 17039000 136

حتی پوشیده شده از قند و شکر) Chewing-gum(ـ آدامس  17041000 137

ـ سایر 17049000 138

18031000 چربی نگرفتهـ 139

یا جزئاً چربی گرفته ـ کالً 18032000 140

کره، چربی و روغن کاکائو 18040000 141

هاي کمتر از ده کیلوگرم بندي  ـ در بسته ـ ـ 18050010 142

18050090 ـ سایر ـ ـ 143

کننده افزوده شده به آن ـ پودر کاکائو حاوي قند یا شکر یا سایر مواد شیرین 18061000 144

به ) Bar(، قلم یا میله )Slab(، تخته )Block(ها به صورت بلوك  ـ سایر فرآورده

یا به ) Granule(ریز   کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه2وزن بیش از 

که وزن ) Immediate packing(هاي اولیه  بندي صورت فله در ظروف یا بسته

.محتوي آن بیش از دو کیلوگرم باشد

18062000 145

)Filled(ـ ـ پر شده  18063100 146

ـ ـ پرنشده 18063200 147

ـ سایر 18069000 148

بندي شده باشد فروشی بسته ها براي تغذیه کودکان، که براي خرده ـ فرآورده 19011000 149

سازي یا  ـ مخلوط و خمیرها براي تهیه محصوالت خبازي، نان شیرینی

1905سازي شماره  بیسکویت
19012000 150

سایرـ  19019000 151

مرغ ـ ـ حاوي تخم 19021100 152

ـ ـ سایر 19021900 153

)حتی پخته شده یا آماده شده به نحوي دیگر( ـ خمیرهاي غذایی پر شده  19022000 154

ـ سایر خمیرهاي غذایی 19023000 155

ـ کوسکوس 19024000 156
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، )Grain (، دانه)Flake(به شکل ورقه  هاي آن تهیه شده از فکول، تاپیوکا و بدل

.، یا به اشکال همانند)Sifting(، نخاله غربال )Pearl(هاي غلطان  دانه
19030000 157

.کردن یا تفت دادن به دست آمده باشند هاي غالت که با عمل پف ـ فرآورده 19041000 158

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

هاي غالت تفت داده شده یا غالت پف کرده ه و برگهغالت تفت داده نشد
19042000 159

ـ سایر 19049000 160

)knackebrot(» کنکه بروت«، موسوم به )Crispbread(ـ نان خشک و ترد  19051000 161

ـ نان زنجبیلی و همانند 19052000 162

اند کننده افزوده هایی که به آنها مواد شیرین ـ ـ بیسکویت 19053100 163

ها و ویفرها ویفلـ ـ  19053200 164

، نان برشته شده و محصوالت برشته شده مشابه)Rusks(ـ نان سوخاري  19054000 165

فرنگی ـ ـ ـ رب گوجه 20029010 166

ـ ـ ـ سایر 20029090 167

ـ زیتون 20057000 168

Saccharata(نوع ) Zea maysـ ذرت شیرین  20058000 169

ـ ـ سایر 20059900 170

آناناس، موز، انبه، پشن (هاي گرمسیري هموژنیزه  پوره کنسانتره میوه ـ پوره و  ـ ـ

)فروت و لیچی
20071010 171

20071090 ـ سایر ـ ـ 172

فروت، لیچی و آناناس  ـ پوره موز، انبه، پشن ـ ـ 20079910 173

20092100 تجاوز نکند20 ـ با یک مقیاس بریکس که از ـ  174

ـ ـ سایر 20092900 175

20093100 تجاوز نکند20اس بریکس که از ـ ـ با یک مقی 176

20093900 سایر ـ ـ 177

20094100 تجاوز نکند20ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  178

)کنسانتره(میوه تغلیظ شده   ـ آب ـ ـ 20094910 179

20094990 ـ سایر ـ ـ 180

فرنگی ـ آب گوجه 20095000 181
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20096100 تجاوز نکند30ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  182

ـ ـ سایر 20096900 183

20097100 تجاوز نکند20ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  184

سایر ـ ـ  20097900 185

)کنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت و لیچی( ـ آب میوه تغلیظ شده  ـ ـ 20098010 186

20098090 ـ سایر ـ ـ 187

میوه و سبزیجات هاي آب ـ مخلوط 20099000 188

ها ها و تغلیظ شده ها، اسانس ـ ـ عصاره 21011100 189

ها یا براساس قهوه ها یا تغلیظ شده ها، اسانس ها براساس عصاره ـ ـ فرآورده 21011200 190

ها براساس این  هاي چاي یا ماته و فرآورده ها و تغلیظ شده ها، اسانس ـ عصاره

ها یا براساس چاي یا ماته ها یا تغلیظ شده ها، اسانس عصاره
21012000 191

ها و تغلیظ شده آنها ها، اسانس هاي بوداده و عصاره ـ کاسنی بو داده و سایر بدل قهوه 21013000 192

ـ مخمرهاي فعال 21021000 193

بینی تک سلولی مرده ـ مخمرهاي غیرفعال، سایر موجودات ذره 21022000 194

)Prepared baking powders( آماده پودر ـ بیکینگ  21023000 195

یاـ سس سو 21031000 196

هاي گوجه فرنگی وسایر سس) Tomato ketchup(فرنگی  ـ کچاپ گوجه 21032000 197

آرد و زبره خردل و خردل آمادهـ  21033000 198

ـ سایر 21039000 199

هاي مربوط به آنها ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده 21041000 200

21042000 هموژنیزه ،)Composite(مرکب  هاي غذایی ـ فرآورده 201

.، حتی داراي کاکائو)Edible ice(زده  هاي یخ بستنی و سایر شربت 21050000 202

21061010 ـ مواد پروتئینی تکستوره ـ ـ 203

ـ ـ ـ مواد پروتئینی تکستوره سویا 21061020 204

21061030 ـ شیر الکتومی ـ ـ 205

21061090 ـ سایر ـ ـ 206
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21069010 ـ استابیالیزر ـ ـ 207

ر ـ امولسیفای ـ ـ 21069020 208

21069030 ـ پودر حالت دهنده خوراکی ـ ـ 209

21069040 ـ ژل کیک ـ ـ 210

اکسیدان  ـ آنتی ـ ـ 21069050 211

21069060 ـ بهبوددهنده ـ ـ 212

عنوان مکمل غذایی به) ALGOMED( ـ جلبک کلرالولگاریس  ـ ـ 21069070 213

21069080 ـ مکمل غذایی، دارویی ـ ـ 214

21069090 ـ سایر ـ ـ 215

معدنی و آب گازدار شده ـ آب 22011000 216

ـ سایر 22019000 217

ـ آب، همچنین آبهاي معدنی و آبهاي گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد 

کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد شیرین
22021000 218

ـ سایر 22029000 219

خالص درصد 100) الکل اتیلیک، هیدرواکسید( ـ اتانول  ـ ـ 22071010 220

22071090 ـ سایر ـ ـ 221

.آید سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست می 22090000 222

ـ آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله 

هاي حیوانی چربی
23011000 223

داران   از ماهی یا قشرداران، صدفـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله،

یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
23012000 224

ـ از ذرت 23021000 225

ـ از گندم 23023000 226

ـ از سایر غالت 23024000 227

هاي همانند سازي و تفاله ـ تفاله نشاسته 23031000 228

هاي قندسازي ـ تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر آخال 23032000 229

شده یا به هم فشرده به  هاي جامد، حتی خرد و سایر آخال) Oil-cake(اله کنج

.آید  که از استخراج روغن سویا به دست می شکل حبه یا گلوله
23040000 230

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

آید به دست می) Arachide( بادام زمینی  گلوله که از استخراج روغن
23050000 231
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دانه ـ از پنبه 23061000 232

ـ از دانه کتان 23062000 233

ـ از تخم آفتابگردان 23063000 234

هاي کلزایا کانوال داراي مقدار کمی اسید اروسیک ـ ـ از دانه 23064100 235

ـ ـ سایر 23064900 236

)Coprah(ـ از نارگیل یا از کپرا  23065000 237

ه و میوه نخلـ از مغز هست 23066000 238

ـ سایر 23069000 239

ـ ـ ـ غذا براي میگو 23099010 240

ـ ـ ـ غذا براي سایر آبزیان پرورشی 23099020 241

اي خوراك دام و طیور ـ ـ ـ مکمل کنسانتره 23099030 242

ـ ـ ـ سایر 23099090 243

)زینک اکساید(ـ ـ ـ چسب لویکوپالست  30051010 244

پالست ـ ـ ـ هندي 30051020 245

مشمع طبیعی ـ ـ ـ 30051030 246

ـ ـ ـ چسب ضد حساسیت 30051040 247

ـ ـ ـ سایر 30051090 248

اي،  ـ ـ ـ باندهاي ساده، استریل، گاز وازلینه، باندگچی و زیرگچی و باندکشی و لوله

اي دندانپزشکی ساده و پدچشمی لنوگاز ساده، رول پنبه
30059010 249

برگالسـ ـ ـ باندهاي متشکل از فای 30059020 250

ـ ـ ـ سایر 30059090 251

هاي جراحی بدون سوزن به سایز نخ صفر تا ـ ـ ـ نخ 30061010 252

ـ ـ ـ سایر 30061090 253

شود هایی که در تشخیص گروههاي خون و عوامل خونی مصرف می ـ معرف 30062000 254

 براي هایی که هاي رادیوگرافیک؛ معرف هاي کدرکننده براي آزمایش ـ فرآورده

شود تشخیص مرض در وجود بیمار استعمال می
30063000 255

سیلر---  30064010 256

ـ ـ ـ سیمان گالس آنیوس 30064020 257

ـ ـ ـ اکریل 30064030 258
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ـ ـ ـ سیمان پلی کربوکسیالت 30064040 259

ـ ـ ـ کامپوزیت 30064050 260

ZOEـ ـ ـ سیمان  30064060 261

ـ آمالگام براي پرکردن دندان 30064080 262

ـ ـ ـ سایر 30064090 263

هاي فوري اولیه هاي مخصوص دارو براي کمک ـ کیف و جعبه 30065000 264

ـ ـ ـ ژل الکترود پزشکی 30067010 265

ـ ـ ـ سایر 30067090 266

)Ostomy(ـ ـ لوازم مخصوص استفاده در اُستومی  30069100 267

 8 خشک بیش از ـ پوست خام به صورت کامل که وزن هر جلد آن به حالت صرفاً

زده   کیلوگرم و به حالت تازه و تر نمک10زده خشک بیش از  کیلوگرم، به حالت نمک

.گرم نباشد  کیلو16یا به نحو دیگري محفوظ شده بیش از 

41012000 268

41015000 کیلوگرم16ـ پوست کامل، به وزن هر جلد بیش از  269

)هگرد(ـ سایر، از جمله پوست مستطیل شکل پشت تا پهلو  41019000 270

ـ با پشم 41021000 271

)پیکله( اسیدشویی شده  ـ ـ 41022100 272

ـ ـ سایر 41022900 273

ـ از نوع خزندگان 41032000 274

ـ سایر 41039000 275

 ,Full grain(هاي دانه دانه  دانه، الیه الیه بریده نشده؛ الیه ـ ـ کامل دانه

unsplit; Grain Splits(
41041100 276

ـ ـ سایر 41041900 277

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

Grain Splits(
41044100 278

ـ ـ سایر 41044900 279

)wet-blueاز جمله (ـ به حالت مرطوب  41051000 280

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

)Crust(
41053000 281

)wet-blueاز جمله (ـ ـ به حالت مرطوب  41062100 282

) آمیزي نشده تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ(ـ ـ به حالت خشک 

)Crust(
41062200 283
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)wet-blueازجمله (ـ ـ به حالت مرطوب  41063100 284

) میزي نشدهآ تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ(ـ ـ به حالت خشک 

)Crust(
41063200 285

ـ از نوع خزندگان 41064000 286

))wet-blueاز جمله ( به حالت مرطوب  ـ ـ 41069100 287

) آمیزي نشده تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ(ـ ـ به حالت خشک 

)Crust(
41069200 288

ـ ـ دانه دانه کامل، الیه الیه بریده نشده 41071100 289

ه الیه بریده شده دانه دانهـ ـ الی 41071200 290

ـ ـ سایر 41071900 291

ـ ـ دانه دانه کامل، الیه الیه بریده نشده 41079100 292

ـ ـ الیه الیه بریده شده دانه دانه 41079200 293

ـ ـ سایر 41079900 294

ـ از بز یا بزغاله 41131000 295

ـ ازنوع خزندگان 41133000 296

ـ سایر 41139000 297

)همچنین جیر ترکیبی) (جیر(اموازه ش ـ چرم 41141000 298

شده یا روکش شده؛ چرم و پوست فلزنما ـ چرم و پوست ورنی 41142000 299

ـ چرم دوباره ساخته شده براساس چرم یا الیاف چرم، به شکل صفحه، ورق یا نوار، 

حتی به صورت رول
41151000 300

ا از چرم دوباره ساخته شده، ـ دم قیچی و سایر آخال از چرم یا از پوست آماده ی

نامناسب براي ساخت اشیاء چرمی؛ گرد، پودر و آرد چرم
41152000 301

، به صورت کامل، با یا بدون سر، دم یا دست و پا)Mink(ـ از مینک  43011000 302

هاي بره  گل، ایرانی یا همانند، پوست ـ از بره معروف به آستاراخان، برایت شوانز، قره

 مغولستان یا تبت، به صورت کامل با یا بدون سر، دم یا دست و پاهندوستان، چین،
43013000 303

ـ ـ ـ سایر 43018090 304

ـ ـ از مینک 43021100 305

ـ ـ سایر 43021900 306

هاي آنها، به  هاي نرم طبیعی به صورت کامل و به صورت قطعات یا دم قیچی ـ پوست

هم متصل شده
43023000 307

ـ لباس و متفرعات لباس 43031000 308
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ـ سایر 43039000 309

.پوستهاي نرم بدلی و اشیاء ساخته شده از آنها 43040000 310

).نتابیده(ابریشم خام  50020000 311

هاي جراحی ـ ـ ـ مورد مصرف در تولید انواع نخ 50040010 312

ـ ـ ـ سایر 50040090 313

هاي جراحی ـ ـ ـ مورد مصرف در تولید انواع نخ 50050010 314

ایرـ ـ ـ س 50050090 315

)Noil silk(ها از کج ابریشم  ـ پارچه 50071000 316

 درصد وزنی از ابریشم یا از آخال ابریشم، غیر از 85ها، داراي حداقل  ـ سایر پارچه

کج ابریشم
50072000 317

ها ـ سایر پارچه 50079000 318

شده ـ ـ پشم چیده 51011100 319

ـ ـ سایر 51011900 320

شده ـ ـ پشم چیده 51012100 321

ـ ـ سایر 51012900 322

شده ـ کربونیزه 51013000 323

ـ ـ از بز کشمیري 51021100 324

ـ ـ سایر 51021900 325

ـ موي زبر حیوان 51022000 326

حیوان) کرك(ـ خرده پشم یا خرده موي نرم  51031000 327

حیوان) کرك(ـ سایر آخال پشم یا آخال موي نرم  51032000 328

ـ آخال موي زبر حیوان 51033000 329

.یا زبر حیوان) کرك(مانده پشم یا موي نرم  الیاف کهنه و پس 51040000 330

شده ـ پشم حالجی 51051000 331

»زده به صورت توده پشم شانه«ـ ـ  51052100 332

ـ ـ سایر 51052900 333

ـ ـ از بز کشمیري 51053100 334

ـ ـ سایر 51053900 335

زده ـ موي زبر حیوان، حالجی شده یا شانه 51054000 336

51061000 درصد وزنی پشم85ـ داراي حداقل  337
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51062000 درصد وزنی پشم ـ داراي کمتر از85 338

51071000 درصد وزنی پشم85ـ داراي حداقل  339

51072010 متریک60ـ ـ ـ با نمره باالتر از  340

ـ ـ ـ سایر 51072090 341

ـ حالجی شده 51081000 342

زده ـ شانه 51082000 343

حیوان) کرك( درصد وزنی پشم یا موي نرم 85 حداقل ـ داراي 51091000 344

ـ سایر 51099000 345

نخ از موي زبر حیوان یا از موي یال و دم 51100000 346

51111100 گرم300ـ ـ به وزن هر متر مربع حداکثر  347

ـ ـ سایر 51111900 348

 Man-made(هاي سنتتیک یامصنوعی  ـ سایر، که عمدتاً یا منحصراً با رشته

filaments (مخلوط شده باشد
51112000 349

ـ سایر، که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره 

)Discontinues (مخلوط شده باشد.
51113000 350

ـ سایر 51119000 351

51121100 گرم200به وزن هر متر مربع حداکثر  ـ ـ  352

ـ ـ سایر 51121900 353

.هاي مصنوعی یا سنتتیک مخلوط شده باشد یا منحصراً با رشتهـ سایر، که عمدتاً  51122000 354

ـ سایر، که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره مخلوط شده 

باشد
51123000 355

ـ سایر 51129000 356

.هاي تار و پود باف از موي زبر حیوان یا ازموي یال و دم پارچه 51130000 357

ه با طول تار بلندـ ـ ـ پنب 52010010 358

ـ ـ ـ سایر 52010090 359

ـ آخال نخ 52021000 360

مانده پنبه ـ ـ الیاف پس 52029100 361

ـ ـ سایر 52029900 362

.زده شده یا شانه پنبه، حالجی 52030000 363

52041100 درصد وزنی پنبه85ـ ـ داراي حداقل  364
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ـ ـ سایر 52041900 365

وشیـ آماده شده براي خرده فر 52042000 366

نمره آن در سیستم متریک از ( دسی تکس باشد 29/714ـ ـ که اندازه آن حداقل 

) تجاوز نکند14
52051100 367

تکس   دسی56/232تکس بوده لیکن کمتر از   دسی29/714که اندازه آن کمتر از  ـ ـ

) بیشتر نباشد43 بوده ولی از 14نمره آن در سیستم متریک بیش از (نباشد 
52051200 368

 دسی تکس 31/192 دسی تکس بوده ولی از 56/232ـ ـ که اندازه آن کمتر از 

) بیشتر نباشد52 بوده ولی از 43نمره آن در سیستم متریک بیش از (کمتر نباشد 
52051300 369

 دسی تکس کمتر 125تکس بوده ولی از   دسی31/192ـ ـ که اندازه آن کمتر از 

) بیشتر نباشد80 بوده ولی از 52بیش از نمره آن درسیستم متریک (نباشد 
52051400 370

نمره آن در سیستم متریک متجاوز (تکس باشد   دسی125ـ ـ که اندازه آن کمتر از 

) باشد80از 
52051500 371

 14نمره آن در سیستم متریک از (تکس باشد   دسی29/714ـ ـ که اندازه آن حداقل 

)بیشتر نباشد
52052100 372

تکس   دسی56/232تکس بوده ولی کمتر از   دسی29/714آن کمتر از که اندازه  ـ ـ

) بیشتر نباشد43 بوده ولی از 14نمره آن در سیستم متریک بیش از (نباشد 
52052200 373

تکس کمتر   دسی31/192 دسی تکس بوده ولی از 56/232ـ ـ که اندازه آن کمتر از 

) بیشتر نباشد52ی از  بوده ول43نمره آن در سیستم متریک بیش از (نباشد 
52052300 374

تکس   دسی125 دسی تکس بوده ولی کمتراز 31/192که اندازه آن کمتر از  ـ ـ

) بیشتر نباشد80 بوده ولی از 52نمره آن در سیستم متریک بیش از (نباشد 
52052400 375

تکس   دسی38/106 دسی تکس بوده ولی کمتر از 125ـ ـ که اندازه آن کمتر از 

) بیشتر نباشد94 بوده ولی از 80مره آن در سیستم متریک بیش از ن(نباشد 
52052600 376

تکس   دسی33/83 دسی تکس بوده ولی کمتر از 38/106ـ ـ که اندازه آن کمتر از 

) بیشتر نباشد120 بوده ولی از 94نمره آن در سیستم متریک بیش از (نباشد 
52052700 377

نمره آن در سیستم متریک بیش ( تکس باشد  دسی33/83ـ ـ که اندازه آن کمتر از 

) باشد120از 
52052800 378

نمره هر نخ یک (تکس یا بیشتر باشد   دسی29/714ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن 

) بیشتر نباشد14الي آن در سیستم متریک از 
52053100 379

 56/232تکس بوده ولی از   دسی29/714ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 

 بوده 14نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از (تکس کمتر نباشد  دسی

) بیشتر نباشد43ولی از 

52053200 380
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 31/192تکس بوده ولی از   دسی56/232ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 

 بوده 43نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از (تکس کمتر نباشد  دسی

) بیشتر نباشد52از ولی 

52053300 381

 125 دسی تکس بوده ولی از 31/192ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 

 بوده 52نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از (تکس کمتر نباشد  دسی

) بیشتر نباشد80ولی از 

52053400 382

نمره هر نخ یک الي (شد تکس با  دسی125ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 

) باشد80آن در سیستم متریک بیش از 
52053500 383

نمره هر نخ یک (تکس یا بیشتر باشد   دسی29/714ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن 

) بیشتر نباشد14الي آن در سیستم متریک از 
52054100 384

 56/232ز  دسی تکس بوده ولی ا29/714ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 

 بوده 14نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از (تکس کمتر نباشد  دسی

) بیشتر نباشد43ولی از 

52054200 385

تکس بوده ولی کمتر از   دسی56/232ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 

 بوده ولی از 43نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از ( نباشد 31/192

) بیشتر نباشد52

52054300 386

 125تکس بوده ولی کمتر از   دسی31/192که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از  ـ ـ

 بوده ولی 52نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از (تکس نباشد  دسی

) بیشتر نباشد80از 

52054400 387

 38/106ولی کمتر از تکس بوده   دسی125ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 

 بوده ولی 80نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از (تکس نباشد  دسی

) بیشتر نباشد94از 

52054600 388

 33/83تکس بوده ولی کمتر از  دسی38/106ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتراز 

ده ولی  بو94نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از (تکس نباشد  دسی

) بیشتر نباشد120از 

52054700 389

نمره هر نخ یک ( دسی تکس باشد 33/83ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 

) بیشتر باشد120الي آن در سیستم متریک از 
52054800 390

نمره آن در سیستم متریک از (تکس یا بیشتر باشد   دسی29/714ـ ـ که اندازه آن 

) بیشتر نباشد14
52061100 391

تکس   دسی56/232تکس بوده ولی کمتر از   دسی29/714ـ ـ که اندازه آن کمتر از 

) بیشتر نباشد43 بوده ولی از 14نمره آن در سیستم متریک بیش از (نباشد 
52061200 392

تکس   دسی31/192تکس بوده ولی کمتر از   دسی56/232ـ ـ که اندازه آن کمتر از 

) بیشتر نباشد52 بوده ولی از 43یک بیش از نمره آن در سیستم متر(نباشد 
52061300 393

تکس   دسی125تکس بوده ولی کمتر از   دسی31/192ـ ـ که اندازه آن کمتر از 

) بیشتر نباشد80 بوده ولی از 52نمره آن در سیستم متریک بیش از (نباشد 
52061400 394

ستم متریک بیش از نمره آن در سی(تکس باشد   دسی125ـ ـ که اندازه آن کمتر از 

) باشد80
52061500 395
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تکس باشد  دسی29/714ـ ـ که اندازه آن حداقل  52062100 396

تکس نباشد   دسی56/232تکس بوده ولی کمتر از   دسی29/714ـ ـ که اندازه آن 

) بیشتر نباشد43 بوده ولی از 14نمره آن در سیستم متریک بیش از (
52062200 397

تکس کمتر   دسی31/192تکس بوده ولی از   دسی56/232از ـ ـ که اندازه آن کمتر 

) بیشتر نباشد52 بوده ولی از 43نمره آن در سیستم متریک بیش از ( نباشد 
52062300 398

تکس کمتر   دسی125تکس بوده ولی از   دسی31/192ـ ـ که اندازه آن کمتر از 

)شتر نباشد بی80 بوده ولی از 52نمره آن در سیستم متریک بیش از (نباشد 
52062400 399

نمره آن در سیستم متریک بیش از (تکس باشد   دسی125ـ ـ که اندازه آن کمتر از 

) باشد80
52062500 400

نمره هر نخ یک (تکس یا بیشتر باشد   دسی29/714ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن 

) بیشتر نباشد14الي آن در سیستم متریک از 
52063100 401

تکس بوده ولی کمتر از   دسی29/714ر نخ یک الي آن کمتر از ـ ـ که اندازه ه

 14نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از (تکس نباشد   دسی56/232

) بیشتر نباشد43بوده ولی از 

52063200 402

تکس بوده ولی کمتر از   دسی56/232ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 

 43ره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از نم(تکس نباشد   دسی31/192

) بیشتر نباشد52بوده ولی از 

52063300 403

 125تکس بوده ولی از   دسی31/192ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 

 بوده 52نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از (تکس کمتر نباشد دسی

) بیشتر نباشد80ولی از 

52063400 404

نمره هر نخ یک الي (تکس باشد  دسی125ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 

) باشد80آن در سیستم متریک بیش از 
52063500 405

نمره هر نخ یک (تکس یا بیشتر باشد  دسی29/714ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن 

) بیشتر نباشد14الي آن در سیستم متریک از 
52064100 406

تکس بوده ولی کمتر از   دسی29/714 هر نخ یک الي آن کمتر از ـ ـ که اندازه

 14نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از (تکس نباشد   دسی56/232

) بیشتر نباشد43بوده ولی از 

52064200 407

تکس بوده ولی کمتر از   دسی56/232که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از  ـ ـ

 43مره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از ن(تکس نباشد  دسی31/192

) بیشتر نباشد52بوده ولی از 

52064300 408

 125تکس بوده ولی کمتر از   دسی31/192ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 

 بوده ولی 52نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از (تکس نباشد  دسی

) بیشتر نباشد80از 

52064400 409

نمره هر نخ یک الي (تکس باشد  دسی125که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از  ـ ـ

) باشد80آن در سیستم متریک بیش از 
52064500 410

52071000 درصد وزنی پنبه باشد85ـ داراي حداقل  411
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ـ سایر 52079000 412

52081100 گرم100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر  413

52081200 گرم100ف، به وزن هر متر مربع بیش از ـ ـ ساده با 414

ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف 52081300 415

ها ـ ـ سایر پارچه 52081900 416

52082100 گرم100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر  417

52082200 گرم100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از  418

ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف 52082300 419

ها ـ ـ سایر پارچه 52082900 420

52083100 گرم100باف، به وزن هر متر مربع حداکثر  ـ ـ ساده 421

52083200 گرم100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از  422

ناغی مورب بافـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین ج 52083300 423

ها ـ ـ سایر پارچه 52083900 424

52084100 گرم100باف، به وزن هر متر مربع حداکثر  ـ ـ ساده 425

52084200 گرم100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از  426

باف، همچنین جناغی مورب باف ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغی 52084300 427

52084900 سایر پارچه ـ ـ 428

52085100 گرم100باف، به وزن هر متر مربع حداکثر  ـ ـ ساده 429

52085200 گرم100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از  430

ها ـ ـ سایر پارچه 52085900 431

ـ ـ ساده باف 52091100 432

باف، همچنین جناغی مورب باف ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغی 52091200 433

ها ـ ـ سایر پارچه 52091900 434

ـ ـ ساده باف 52092100 435

باف، همچنین جناغی مورب باف ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغی 52092200 436

ها ـ ـ سایر پارچه 52092900 437

ـ ـ ساده باف 52093100 438

ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف 52093200 439

ها ـ ـ سایر پارچه 52093900 440
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ده بافـ ـ سا 52094100 441

»)Denim(دنیم «هاي موسوم به  ـ ـ پارچه 52094200 442

باف، همچنین جناغی مورب باف هاي سه نخ یا چهارنخ جناغی ـ ـ سایر پارچه 52094300 443

ها ـ ـ سایر پارچه 52094900 444

ـ ـ ساده باف 52095100 445

باف، همچنین جناغی مورب باف ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی 52095200 446

ها ـ ـ سایر پارچه 52095900 447

ـ ـ ساده باف 52101100 448

ها ـ ـ سایر پارچه 52101900 449

ـ ـ ساده باف 52102100 450

ها ـ ـ سایر پارچه 52102900 451

ـ ـ ساده باف 52103100 452

ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف 52103200 453

ها ـ ـ سایر پارچه 52103900 454

ـ ـ ساده باف 52104100 455

ها ـ ـ سایر پارچه 52104900 456

ـ ـ ساده باف 52105100 457

ها ـ ـ سایر پارچه 52105900 458

ـ ـ ساده باف 52111100 459

ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف همچنین جناغی مورب باف 52111200 460

ها ـ ـ سایر پارچه 52111900 461

)Bleached(شده ) رنگبري(ـ سفید  52112000 462

ـ ـ ساده باف 52113100 463

ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف 52113200 464

ها ـ ـ سایر پارچه 52113900 465

ـ ـ ساده باف 52114100 466

»)Denim(دنیم «هاي موسوم به  ـ ـ پارچه 52114200 467

ین جناغی مورب بافهاي سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچن ـ ـ سایر پارچه 52114300 468
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ها ـ ـ سایر پارچه 52114900 469

ـ ـ ساده باف 52115100 470

باف ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب 52115200 471

ها ـ ـ سایر پارچه 52115900 472

ـ ـ سفید نشده 52121100 473

ـ ـ سفید شده 52121200 474

ـ ـ رنگرزي شده 52121300 475

هاي به رنگهاي گوناگون ز نخـ ـ ا 52121400 476

ـ ـ چاپ شده 52121500 477

ـ ـ سفید نشده 52122100 478

ـ ـ سفید شده 52122200 479

ـ ـ رنگرزي شده 52122300 480

هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 52122400 481

شده چاپ ـ ـ  52122500 482

ـ کتان، خام یا خیسانده 53011000 483

قه جدا شدهـ ـ خردشده یا از سا 53012100 484

ـ ـ سایر 53012900 485

، خام یا خیسانده ـ شاهدانه 53021000 486

ـ سایر 53029000 487

ـ ـ ـ الیاف کهنه کنف 53031010 488

ـ ـ ـ سایر 53031090 489

ـ سایر 53039000 490

و سایر الیاف نساجی گیاهی، که در جاي دیگري مصرح یا مشمول نشده، خام یا 

از کتان ) Tow(؛ پاره الیاف کوتاه )Not spun(ریسیده نشدهفرآوري شده ولیکن 

)Flax( کنف ،)Hemp( یا کنف هندي ،)Jute ( حاصل از حالجی کتان

)scutching ( یا کنف)Hackling( الیاف کوتاه ،)Noils (و ضایع

53050000 491

ـ یک ال 53061000 492

یا کابله) تابیده(ـ چندال  53062000 493

ـ یک ال 53071000 494

یا کابله) تابیده(ـ چند ال  53072000 495
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ـ نخ نارگیل 53081000 496

ـ نخ شاهدانه 53082000 497

ـ سایر 53089000 498

ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده 53091100 499

ـ ـ سایر 53091900 500

ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده 53092100 501

ـ ـ سایر 53092900 502

ـ سفیدنشده 53101000 503

ـ سایر 53109000 504

هاي تار و پود باف از نخ  هاي تار و پود باف از سایر الیاف نسجی نباتی؛ پارچه ارچهپ

.کاغذي
53110000 505

ـ دستمال و تامپون بهداشتی، پوشک بچه و اشیاء بهداشتی همانند، از اوات 56011000 506

ـ ـ از پنبه 56012100 507

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 56012200 508

ـ ـ سایر 56012900 509

هاي کوچک ـ پرز منسوجات، گرد و گره و لوله 56013000 510

)Stitch-bonded(هاي با الیاف دوخته بافته  زده و پارچه ـ نمد سوزن 56021000 511

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  56022100 512

ـ ـ از سایر مواد نسجی 56022900 513

ـ سایر 56029000 514

56031110 که از طریقSpun laceهاي نبافته  ـ ـ ـ پارچه 515

ـ ـ ـ سایر 56031190 516

56031210 که از طریقSpun laceـ ـ ـ پارچه نبافته  517

ـ ـ ـ سایر 56031290 518

ـ ـ ـ ملحفه یکبار مصرف استریل 56031310 519

ـ ـ ـ سایر 56031390 520

56031400 گرم در هر متر مربع150ـ ـ به وزن بیش از  521

56039100 گرم در هر متر مربع25ـ ـ به وزن حداکثر  522
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 گرم در هر متر مربع 70 گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از 25ـ ـ به وزن بیش از 

.نباشد
56039200 523

 گرم در هر متر مربع 150 گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از 70ـ ـ به وزن بیش از 

.نباشد
56039300 524

بع گرم در هر متر مر150ـ ـ به وزن بیش از  56039400 525

ـ نخ و طناب کائوچویی، پوشانده شده با منسوج 56041000 526

ـ سایر 56049000 527

56050000 یا54. ، جور شده با فلز به شکل نخ، نوار یا پودر یا پوشانده شده با فلز54 528

56060000 یا5404و اشکال همانند مشمول شماره ) Strips(هاي گیپه، و نوارها  نخ 529

بندي  براي بستن یا عدلـ ـ ریسمان 56072100 530

ـ ـ سایر 56072900 531

بندي ـ ـ ریسمان براي بستن یا براي عدل 56074100 532

هاي الستیکی ـ ـ ـ نخ مورد مصرف در تولید تسمه پروانه 56074910 533

ـ ـ ـ سایر 56074990 534

ـ ـ ـ نخ مورد مصرف در تولید تسمه پروانه هاي الستیکی 56075010 535

56075090 سایرـ ـ ـ 536

5303ـ ـ ـ از کنف یا سایر الیاف نسجی از پوست نباتات شماره  56079010 537

ـ ـ ـ سایر 56079090 538

ـ ـ تورهاي آماده شده براي ماهیگیري 56081100 539

ـ ـ سایر 56081900 540

ـ سایر 56089000 541

ان، طناب یا ریسم5405 یا 5404اشیاء از نخ، نوار یا اشکال همانند مشمول شماره . 

کابل، که در جاي دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد
56090000 542

ـ از سایر مواد نسجی 57019000 543

)Coir(ها از الیاف نارگیل  ـ کفپوش 57022000 544

ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 57023200 545

ـ ـ از سایر مواد نسجی 57023900 546

سنتتیک یا مصنوعیـ ـ از مواد نسجی  57024200 547

ـ ـ از سایر مواد نسجی 57024900 548
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Not made up( 57025000(، پرداخت نشده )Not of pile(ـ سایر، نه با ساختار پرزدار  549

ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 57029200 550

ـ ـ از سایر مواد نسجی 57029900 551

آمیدها ـ از نایلون یا از سایر پلی 57032000 552

ـ از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 57033000 553

ـ از سایر مواد نسجی 57039000 554

57041000 متر مربع باشد3/0ـ چهارگوش، که مساحت آن حداکثر  555

.ها از مواد نسجی، حتی آماده مصرف ها و کفپوش سایر فرش 57050000 556

حیوان) کرك(ـ از پشم یا از موي نرم  58011000 557

نشده هاي مخمل و پلوش با پرز پودي، قطع ـ ـ پارچه 58012100 558

مخمل کبریتی (راه  هاي مخمل و پلوش با پرز پودي قطع شده، راه ـ ـ سایر پارچه

Corduroy(
58012200 559

هاي مخمل و پلوش با پرز پودي ـ ـ سایر پارچه 58012300 560

هاي مخمل و پلوش با پرز تاري، قطع نشده ـ ـ پارچه 58012400 561

شده هاي مخمل و پلوش با پرز تاري، قطع ـ ـ پارچه 58012500 562

هاي شنیل ـ ـ پارچه 58012600 563

هاي مخمل و پلوش با پرز پودي، قطع نشده ـ ـ پارچه 58013100 564

مخمل کبریتی (شده، راه راه  هاي مخمل و پلوش با پرز پودي، قطع ـ ـ پارچه

Corduroy(
58013200 565

هاي مخمل و پلوش با پرز پودي  پارچهـ ـ سایر 58013300 566

هاي مخمل و پلوش، با پرز تاري، قطع نشده ـ ـ پارچه 58013400 567

هاي مخمل و پلوش، با پرز تاري، قطع شده ـ ـ پارچه 58013500 568

هاي شنیل ـ ـ پارچه 58013600 569

ـ از سایر مواد نسجی 58019000 570

ـ ـ سفید نشده 58021100 571

ایرـ ـ س 58021900 572

) پرز حلقوي(هاي تار و پودباف اسفنجی  هاي حوله باف اسفنجی و پارچه  پارچهـ 

همانند، از مواد نسجی
58022000 573

)Tufted(هاي نسجی منگوله باف  ـ پارچه 58023000 574

5806هاي باریک مشمول ردیف  ، به غیر از پارچه)Gauze(گاز  58030000 575
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هاي توري چهها و سایر پار ـ تورباف 58041000 576

از الیاف سنتتیک یا مصنوعی   ـ ـ 58042100 577

ـ ـ از سایر مواد نسجی 58042900 578

هاي دستباف ـ دانتل 58043000 579

هاي حوله باف اسفنجی و  از جمله پارچه( هاي مخمل و پلوش تار و پودباف  ـ پارچه

یلهاي شن  و پارچه) همانند) پرز حلقوي(هاي اسفنجی  پارچه
58061000 580

پذیر یا نخ   درصد وزنی نخ کشش5هاي تار و پود باف، داراي حداقل  ـ سایر پارچه

کائوچویی
58062000 581

ـ ـ از پنبه 58063100 582

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 58063200 583

ـ ـ از سایر مواد نسجی 58063900 584

 هم متصل شده است ـ پارچه متشکل از تار و بدون پود، که به وسیله چسب به

)Bolducs(
58064000 585

ـ تار و پودباف 58071000 586

ـ سایر 58079000 587

ها به صورت توپ باف ـ قیطان 58081000 588

ـ سایر 58089000 589

هاي نسجی  هاي تار و پود باف از نخ هاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچه پارچه. 

که براي پوشاك، مبلمان یا مصارف  از انواعی 5605جورشده با فلز مشمول شماره 

روند، که در جاي دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه  همانند به کار می

نشده باشند

58090000 590

دوزي شده به صورت توپ، متشکل از یک یا چندالیه ازمواد  محصوالت نسجی الیه

یر از گلدوزي و گذاري از طریق به هم دوختن یا به نحوي دیگر، غ نسجی که با الیه

. جور شده باشند5810قالبدوزي مشمول شماره 

58110000 591

)Chiefer(ـ ـ ـ شیفر  59021050 592

ـ ـ ـ سایر 59021090 593

ـ ـ ـ آغشته شده 59022010 594

ـ ـ ـ آغشته نشده 59022020 595

ـ سایر 59029000 596

شوند   می5902بندي الستیک غیر از آنهایی که مشمول شماره  ـ ـ ـ پارچه استخوان

)Bead Tape(
59039010 597

ـ سایر 59049000 598
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.هاي دیواري از مواد نسجی پوشش 59050000 599

59061000 سانتیمتر20ـ نوار چسب با عرض حداکثر  600

ـ ـ کشباف یا قالب باف 59069100 601

ـ ـ سایر 59069900 602

اي ـ ـ ـ پارچه مخصوص تولید سنباده پارچه 59070010 603

ـ ـ ـ سایر 59070090 604

باف، براي چراغ، بخاري، فندك،  باف یا کش هاي نسجی، تار و پودباف، گیس فتیله

اي که براي  هاي کشباف لوله شمع یا مصارف همانند؛ توري چراغ زنبوري و پارچه

حتی آغشته رود، ساختن توري به کار می

59080000 605

یا بدون پوشش داخلی حتی هاي همانند، از مواد نسجی با  و لوله لوله براي تلمبه 

.مسلح یا داراي ملحقات ازمواد دیگر
59090000 606

تسمه نقاله یا تسمه انتقال نیرو، از مواد نسجی، حتی آغشته، اندوده، پوشانده شده یا 

.مطبق شده با ماده پالستیکی، یا مستحکم شده با فلز یا با مواد دیگر
59100000 607

یاـ پارچه براي الک، حتی دوخته و مه 59112000 608

59113100 گرم650ـ ـ به وزن هر متر مربع کمتر از  609

59113200 گرم650ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل  610

کشی یا براي  هاي روغن ـ پارچه صافی و منسوجات ضخیم از انواعی که براي منگنه

روند، همچنین آنهایی که از موي انسان تهیه شده  مصارف فنی مشابه به کار می

.باشند

59114000 611

 جور شده با SPRIWG PADـ ـ ـ پد نمدي نوار کاست صوتی به صورت رول 

فنر مسی تحت
59119010 612

ـ ـ ـ سایر 59119090 613

»پرزبلند«هاي معروف به  ـ پارچه 60011000 614

60012100 از پنبه ـ ـ 615

60012200 از الیاف سنتتیک یا مصنوعی ـ ـ 616

ـ ـ از سایر مواد نسجی 60012900 617

ـ ـ از پنبه 60019100 618

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 60019200 619

ـ ـ از سایر مواد نسجی 60019900 620

هاي کائوچویی پذیر ولی فاقد نخ  درصد وزنی یا بیشتر از نخ کشش5ـ داراي  60024000 621

ـ سایر 60029000 622
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حیوان) کرك(ـ از پشم یا موي نرم  60031000 623

بهـ از پن 60032000 624

ـ از الیاف سنتتیک 60033000 625

ـ از الیاف مصنوعی 60034000 626

ـ سایر 60039000 627

پذیر ولی داراي نخ کائوچویی نباشد  درصد وزنی یا بیشتر از نخ کشش5ـ داراي  60041000 628

ـ سایر 60049000 629

ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده 60052100 630

ـ ـ رنگ شده 60052200 631

ز نخهایی با رنگهاي مختلف ا ـ ـ 60052300 632

شده ـ ـ چاپ 60052400 633

نشده یا سفیدشده ـ ـ سفید 60053100 634

شده ـ ـ رنگ 60053200 635

ـ ـ از نخهایی با رنگهاي مختلف 60053300 636

ـ ـ چاپ شده 60053400 637

ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده 60054100 638

شده ـ ـ رنگ 60054200 639

ا رنگهاي مختلفـ ـ از نخهایی ب 60054300 640

ـ ـ چاپ شده 60054400 641

ـ سایر 60059000 642

حیوان) کرك(ـ از پشم یا موي نرم  60061000 643

ـ ـ سفیدنشده یا شده 60062100 644

شده ـ ـ رنگ 60062200 645

60062300 از نخهایی با رنگهاي مختلف ـ ـ 646

شده ـ ـ چاپ 60062400 647

ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده 60063100 648

شده ـ ـ رنگ 60063200 649

ـ ـ از نخهایی با رنگهاي مختلف 60063300 650

شده چاپ ـ ـ 60063400 651
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ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده 60064100 652

شده ـ ـ رنگ 60064200 653

ـ ـ از نخهایی با رنگهاي مختلف 60064300 654

شده ـ ـ چاپ 60064400 655

ـ سایر 60069000 656

ـ از پنبه 61012000 657

ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 61013000 658

ـ از سایر مواد نسجی 61019000 659

حیوان) کرك(ـ از پشم یا موي نرم  61021000 660

ـ از پنبه 61022000 661

ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 61023000 662

ـ سایر مواد نسجی 61029000 663

در جنس و رنگ هایی که  متشکل از دو یا تعداد قسمت) (Suits(ـ لباس رو 

مانند کت، جلیقه و شلوار براي مردان یا کت و دامن براي (هماهنگ یا متناظر باشند 

) )زنان

61031000 664

ـ ـ از پنبه 61032200 665

ـ ـ از الیاف سنتتیک 61032300 666

ـ ـ از سایر مواد نسجی 61032900 667

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  61033100 668

ـ ـ از پنبه 61033200 669

ـ ـ از الیاف سنتتیک 61033300 670

ـ ـ از سایر مواد نسجی 61033900 671

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  61034100 672

ـ ـ از پنبه 61034200 673

ـ ـ از الیاف سنتتیک 61034300 674

ـ ـ از سایر مواد نسجی 61034900 675

61041300 از الیاف سنتتیک ـ ـ 676

یـ ـ از سایر مواد نسج 61041900 677

61042200 از پنبه ـ ـ 678

61042300 از الیاف سنتتیک ـ ـ 679
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ـ ـ از سایر مواد نسجی 61042900 680

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  61043100 681

ـ ـ از پنبه 61043200 682

ـ ـ از الیاف سنتتیک 61043300 683

ـ ـ از سایر مواد نسجی 61043900 684

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  61044100 685

ـ ـ از پنبه 61044200 686

ـ ـ از الیاف سنتتیک 61044300 687

ـ ـ از الیاف مصنوعی 61044400 688

ـ ـ از سایر مواد نسجی 61044900 689

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  61045100 690

ـ ـ از پنبه 61045200 691

ـ ـ از الیاف سنتتیک 61045300 692

61045900 نسجیـ ـ از سایر مواد 693

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  61046100 694

ـ ـ از پنبه 61046200 695

ـ ـ از الیاف سنتتیک 61046300 696

ـ ـ از سایر مواد نسجی 61046900 697

ـ از پنبه 61051000 698

ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 61052000 699

ـ از سایر مواد نسجی 61059000 700

ـ از پنبه 61061000 701

ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 61062000 702

ـ از سایر مواد نسجی 61069000 703

ـ ـ از پنبه 61071100 704

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 61071200 705

ـ ـ از سایر مواد نسجی 61071900 706

ـ ـ از پنبه 61072100 707

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 61072200 708
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یـ ـ از سایر مواد نسج 61072900 709

ـ ـ از پنبه 61079100 710

ـ ـ از سایر مواد نسجی 61079900 711

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 61081100 712

ـ ـ از سایر مواد نسجی 61081900 713

ـ ـ از پنبه 61082100 714

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 61082200 715

ـ ـ از سایر موادنسجی 61082900 716

ـ ـ از پنبه 61083100 717

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 61083200 718

ـ ـ از سایر مواد نسجی 61083900 719

61089100 از پنبه ـ ـ 720

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 61089200 721

ـ ـ از سایر مواد نسجی 61089900 722

ـ از پنبه 61091000 723

ـ از سایر مواد نسجی 61099000 724

61101100 از پشم ـ ـ 725

61101200 از بز کشمیرـ ـ 726

ـ ـ سایر 61101900 727

ـ از پنبه 61102000 728

ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 61103000 729

ـ از سایر مواد نسجی 61109000 730

ـ از پنبه 61112000 731

ـ از الیاف سنتتیک 61113000 732

ـ از سایر مواد نسجی 61119000 733

ـ ـ از پنبه 61121100 734

یکـ ـ از الیاف سنتت 61121200 735

ـ ـ از سایر مواد نسجی 61121900 736

ـ لباس اسکی به صورت دست 61122000 737
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ـ ـ از الیاف سنتتیک 61123100 738

ـ ـ از سایر مواد نسجی 61123900 739

ـ ـ از الیاف سنتتیک 61124100 740

ـ ـ از سایر موادنسجی 61124900 741

باف مشمول شماره  بهاي کشباف یا قال هاي دوخته و مهیا از پارچه لباس

5907و5906و5903
61130000 742

ـ از پنبه 61142000 743

ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 61143000 744

ـ از سایر مواد نسجی 61149000 745

)هاي واریس براي مثال، جوراب(بندي شده  ـ جوراب آالت تراکمی درجه 61151000 746

تکس  دسی67متر از گیري هر تار تک نخ ک ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه 61152100 747

تکس یا بیشتر  دسی67گیري هر تار تک نخ  ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه 61152200 748

ـ ـ از دیگر مواد منسوج 61152900 749

-Knee(یا سه ربعی ) Full-length(آالت زنانه ساق بلند  ـ سایر جوراب

Length(تکس  دسی67گیري هر تار تک نخ کمتر از  ، اندازه
61153000 750

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  61159400 751

ـ ـ از پنبه 61159500 752

ـ ـ از الیاف سنتتیک 61159600 753

ـ ـ از سایر مواد نسجی 61159900 754

:ـ آغشته، اندوده یا پوشانده شده با مواد پالستیک یا کائوچو 61161000 755

حیوان) کرك( از پشم یا موي نرم  ـ ـ 61169100 756

ـ ـ از پنبه 61169200 757

ـ ـ از الیاف سنتتیک 61169300 758

61169900 از سایر مواد نسجی ـ ـ 759

ـ شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور 

و اشیاء همانند) Veil(صورت 
61171000 760

ـ سایر متفرعات 61178000 761

ـ اجزاء 61179000 762
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حیوان) کرك( موي نرم ـ ـ از پشم یا 62011100 763

ـ ـ از پنبه 62011200 764

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 62011300 765

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62011900 766

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  62019100 767

ـ ـ از پنبه 62019200 768

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 62019300 769

سجیـ ـ از سایر مواد ن 62019900 770

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  62021100 771

62021200 از پنبه ـ ـ 772

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 62021300 773

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62021900 774

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  62029100 775

ـ ـ از پنبه 62029200 776

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 62029300 777

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62029900 778

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  62031100 779

ـ ـ از الیاف سنتتیک 62031200 780

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62031900 781

ـ ـ از پنبه 62032200 782

ـ ـ از الیاف سنتتیک 62032300 783

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62032900 784

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  62033100 785

ـ ـ از پنبه 62033200 786

ـ ـ از الیاف سنتتیک 62033300 787

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62033900 788

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  62034100 789

ـ ـ از پنبه 62034200 790

ـ ـ از الیاف سنتتیک 62034300 791
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ـ ـ از سایر مواد نسجی 62034900 792

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  62041100 793

ـ ـ از پنبه 62041200 794

ـ ـ از الیاف سنتتیک 62041300 795

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62041900 796

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  62042100 797

ـ ـ از پنبه 62042200 798

ـ ـ از الیاف سنتتیک 62042300 799

نسجیـ ـ از سایر مواد  62042900 800

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  62043100 801

ـ ـ از پنبه 62043200 802

ـ ـ از الیاف سنتتیک 62043300 803

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62043900 804

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  62044100 805

ـ ـ از پنبه 62044200 806

ـ ـ از الیاف سنتتیک 62044300 807

یاف مصنوعیـ ـ از ال 62044400 808

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62044900 809

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  62045100 810

62045200 از پنبه ـ ـ 811

62045300 از الیاف سنتتیک ـ ـ 812

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62045900 813

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  62046100 814

ـ ـ از پنبه 62046200 815

ـ ـ از الیاف سنتتیک 62046300 816

62046900 از سایر مواد نسجی ـ ـ 817

ـ از پنبه 62052000 818

ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 62053000 819

ـ از سایر مواد نسجی 62059000 820
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ـ از ابریشم یا آخال ابریشم 62061000 821

حیوان )کرك(ـ از پشم یا موي نرم  62062000 822

ـ از پنبه 62063000 823

ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 62064000 824

ـ از سایر مواد نسجی 62069000 825

ـ ـ از پنبه 62071100 826

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62071900 827

ـ ـ از پنبه 62072100 828

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 62072200 829

از سایر مواد نسجی ـ ـ  62072900 830

ـ ـ از پنبه 62079100 831

62079900 سایر مواد نسجیـ ـ از 832

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 62081100 833

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62081900 834

ـ ـ از پنبه 62082100 835

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 62082200 836

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62082900 837

ـ ـ از پنبه 62089100 838

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 62089200 839

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62089900 840

ـ از پنبه 62092000 841

ـ از الیاف سنتتیک 62093000 842

ـ از سایر مواد نسجی 62099000 843

5603 یا5602هاي  هاي مشمول شماره ـ از پارچه 62101000 844

620119 لغایت 620111هاي فرعی  ـ سایر لباسها، از انواع مذکور در شماره 62102000 845

620219 لغایت 620211هاي فرعی  ایر لباسها، از انواع مذکور در شمارهـ س 62103000 846

ـ سایر لباسهاي مردانه یا پسرانه 62104000 847

ـ سایر لباسهاي زنانه یا دخترانه 62105000 848
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ـ ـ مردانه یا پسرانه 62111100 849

ـ ـ زنانه یا دخترانه 62111200 850

ـ لباس اسکی به صورت دست 62112000 851

ـ ـ از پنبه 62113200 852

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 62113300 853

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62113900 854

حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  62114100 855

62114200 از پنبه ـ ـ 856

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 62114300 857

ـ ـ از سایر مواد نسجی 62114900 858

بند  و سینهبند ـ پستان 62121000 859

)Girdle(اي  ـ گن و گن تنکه 62122000 860

ـ کرست گن 62123000 861

ـ سایر 62129000 862

ـ از پنبه 62132000 863

ـ از سایر مواد نسجی 62139000 864

ـ از ابریشم یا از آخال ابریشم 62141000 865

حیوان) کرك(ـ از پشم یا موي نرم  62142000 866

ـ از الیاف سنتتیک 62143000 867

ـ از الیاف مصنوعی 62144000 868

ـ از سایر مواد نسجی 62149000 869

ـ از ابریشم یا از آخال ابریشم 62151000 870

ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 62152000 871

ـ از سایر مواد نسجی 62159000 872

.دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش 62160000 873

ـ متفرعات 62171000 874

ـ اجزاء 62179000 875

ـ پتوهاي برقی 63011000 876

حیوان) کرك(، از پشم یا از موي نرم )غیر از پتوي برقی(ـ پتو و زیرانداز سفري  63012000 877



!!
35  

نام کاال تعرفه شماره ردیف

63013000 ازپنبه ،)غیر از پتوي برقی(ـ پتو و زیرانداز سفري  878

از الیاف سنتیک) غیر از پتوي برقی(ـ پتو و زیرانداز سفري  63014000 879

63019000 پتوها و زیراندازهاي سفريـ سایر 880

باف هاي رختخواب، کشباف یا قالب ـ شستنی 63021000 881

ـ ـ از پنبه 63022100 882

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 63022200 883

ـ ـ از سایر مواد نسجی 63022900 884

ـ ـ از پنبه 63023100 885

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 63023200 886

سایر مواد نسجی ـ از ـ  63023900 887

باف هاي سرمیز، کشباف یا قالب ـ شستنی 63024000 888

ـ ـ از پنبه 63025100 889

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 63025300 890

63025900 از سایر مواد نسجی ـ ـ 891

) پرز حلقوي(باف اسفنجی  هاي حوله هاي توالت یا آشپزخانه، از پارچه ـ شستنی

نبههمانند، از پ
63026000 892

ـ ـ از پنبه 63029100 893

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 63029300 894

ـ ـ از سایر مواد نسجی 63029900 895

ـ ـ از الیاف سنتتیک 63031200 896

ـ ـ از سایر مواد نسجی 63031900 897

ـ ـ از پنبه 63039100 898

ـ ـ از الیاف سنتتیک 63039200 899

ـ ـ از سایر مواد نسجی 63039900 900

باف ـ ـ کشباف یا قالب 63041100 901

ـ ـ سایر 63041900 902

ـ ـ کشباف یا قالب باف 63049100 903

باف، از پنبه ـ ـ غیر از کشباف یا قالب 63049200 904

باف، از الیاف سنتتیک ـ ـ غیر از کشباف یا قالب 63049300 905

باف، از سایر مواد نسجی غیر از کشباف یا قالب ـ ـ  63049900 906



!!
36

نام کاال تعرفه شماره ردیف

03ـ از کنف یا سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات مشمول شماره . 53 63051000 907

ـ از پنبه 63052000 908

نرم براي مواد به صورت فله) واسطه(ـ ـ ظروف  63053200 909

اتیلن یا پلی پروپیلن ـ ـ سایر، به دست آمده از نوار یا اشکال همانند از پلی 63053300 910

63053900 سایر ـ ـ 911

ـ از سایر مواد نسجی 63059000 912

ـ ـ از الیاف سنتتیک 63061200 913

ـ ـ از سایر مواد نسجی 63061900 914

ـ ـ از الیاف سنتتیک 63062200 915

:ـ ـ از سایر مواد نسجی 63062900 916

)Sails(ها  ـ بادبان 63063000 917

):Pneumatic(هاي بادي  ـ تشک 63064000 918

ـ ـ از پنبه 63069100 919

ـ ـ از سایر مواد نسجی 63069900 920

هاي همانند براي تمیز کردن شور، قاب دستمال، قابشور، گردگیر و سایر پارچه ـ کف 63071000 921

ـ کمربند نجات و جلیقه نجات 63072000 922

ـ ـ ـ ماسک مخصوص جراحان 63079010 923

ـ ـ ـ سایر 63079090 924

 حتی داراي متفرعات،   پودباف و نخ،هاي تار و ها متشکل هستند از پارچه مجموعه

آنها به صورت قالیچه، دیوارکوب، رومیزي و دستمال سفره گلدوزي  کردن  براي آماده

دوزي شده، یا اشیاء نسجی همانند، و قالب

63080000 925

.لباس و سایر اشیاء مستعمل 63090000 926

ـ جدا شده 63101000 927

ـ سایر 63109000 928

(Precipitated)مسیهاي تهما .(؛ (Copper mattes)مس (سیمانی ؛ مس

رسوب شده
74010000 929

.نشده؛ آنود از مس براي تصفیه الکترولیتیک مس تصفیه 74020000 930

)Wire-bars(سازي  شمش مفتول ـ ـ  74031200 931
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)Billet(ـ ـ شمش کوچک  74031300 932

ـ ـ سایر 74031900 933

)Brassبرنج ( براساس مس ـ روي  ـ ـ 74032100 934

)Bronzeبرنز ( قلع  ـ ـ براساس مس ـ 74032200 935

)7405باستثناي آلیاژهاي مادر مشمول شماره (ـ ـ سایر آلیاژهاي مس  74032900 936

.قراضه و ضایعات مس 74040000 937

).Master-alloys(آلیاژهاي مادر از مس  74050000 938

اي  پودر با ساختار غیرالیهـ  74061000 939

اي؛ فلس ساختار الیهـ پودر با  74062000 940

ـ از مس تصفیه شده 74071000 941

)Brass(برنج (ـ ـ براساس مس ـ روي  74072100 942

ـ ـ سایر 74072900 943

74081100 میلیمتر بیشتر باشد6ـ ـ که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن از  944

ـ ـ سایر 74081900 945

)Brassبرنج (ـ ـ براساس مس ـ روي  74082100 946

یا براساس مس ـ نیکل ـ روي ) Cupro - nickel(ـ ـ براساس مس ـ نیکل 

)Nickel-silverورشو (
74082200 947

ـ ـ سایر 74082900 948

)Coil(ـ ـ به صورت طومار  74091100 949

ـ ـ سایر 74091900 950

)Coil(ـ ـ به صورت طومار  74092100 951

ـ ـ سایر 74092900 952

)Coil(ـ ـ به صورت طومار 74093100 953

ـ ـ سایر 74093900 954

 روي – نیکل –یا مس ) Cupro-Nickel(ـ از آلیاژهاي براساس مس ـ نیکل 

)Nickel-Silver(ورشو 
74094000 955

ـ از سایر آلیاژهاي مس 74099000 956

74101110 میکرون و کمتر50به ضخامت ) foil(ـ ـ ـ ورق نازك  957

ـ ـ ـ سایر 74101190 958

74101210 میکرون و کمتر50به ضخامت ) foil(ك ـ ـ ـ ورق ناز 959
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ـ ـ ـ سایر 74101290 960

ـ ـ از مس تصفیه شده 74102100 961

ـ ـ از آلیاژهاي مس 74102200 962

هاي مسی آجدار از داخل ـ ـ ـ لوله 74111010 963

74111020 میلیمتر و کمتر2هاي مسی با قطر داخلی  ـ ـ ـ لوله 964

هاي مسی ـ ـ ـ سایر لوله 74111090 965

)Brassبرنج (ـ ـ براساس مس ـ روي  74112100 966

ورشو (یا مس ـ نیکل ـ روي ) Cupro-nickel(ـ ـ براساس مس ـ نیکل 

Nickel-silver(
74112200 967

ـ ـ سایر 74112900 968

ـ از مس تصفیه شده 74121000 969

ـ از آلیاژهاي مس 74122000 970

.ز مس که براي مصرف برق عایق نشده باشندباف و همانند، ا طناب، کابل، نوار گیس 74130000 971

ـ میخ و میخ سرپهن، پونز، میخ دو پا و اشیاء همانند 74151000 972

)همچنین واشر فنري( ـ ـ واشر  74152100 973

ـ ـ سایر 74152900 974

مهره خور و مهره ـ ـ پیچ، پیچ 74153300 975

ـ ـ سایر 74153900 976

کردن ظروف،  تکش و اشیاء همانند براي پاكدس ـ ـ اسفنج، قاب دستمال،

کردن یا مصارف همانند صیقل
74181100 977

ـ ـ ـ سایر 74181990 978

، شبکه و پرچین از مفتول مس، ورق و )از جمله نوارهاي بدون سر و انتها(ـ ـ ـ تور 

از مس) Expanded(نوارها، مشبک شده به وسیله 
74199910 979

ـ ـ ـ فنر از مس 74199920 980

74199990 ـ سایر ـ ـ 981

75071100 از نیکل، غیرممزوج ـ ـ 982

ـ ـ از آلیاژهاي نیکل 75071200 983

»Fittings«کشی  ـ لوازم و اتصاالت لوله 75072000 984

ـ ـ ـ شابلن دستگاه چاپ روتاري با عرض دو متر و کمتر 75081010 985

ـ ـ ـ سایر 75081090 986
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. سایرـ  75089000 987

هشد ـ سرب تصفیه 78011000 988

ـ ـ داراي آنتیموان به عنوان عنصر دیگري که برحسب وزن اولویت دارد 78019100 989

78019910 درصد وزنی یا بیشتر02/0 درصد نقره ـ ـ ـ براي تصفیه محتوي 2نقره و کمتر از  990

ـ ـ ـ آلیاژهاي سرب 78019920 991

ـ ـ ـ سایر 78019990 992

.قراضه و ضایعات سرب 78020000 993

بدون در ( میلیمتر 2/0به ضخامت حداکثر ) Foil(هاي نازك  ـ ـ ورق، نوار و ورقه

)گاه نظر گرفتن تکیه
78041100 994

ـ ـ سایر 78041900 995

ـ پودر و فلس 78042000 996

ـ ـ ـ ظروف با پوشش سربی ضد پرتو، براي حمل و نقل یا نگهداري مواد رادیواکتیو 78060010 997

ـ ـ ـ سایر 78060090 998

79011100 درصد یا بیشتر روي داشته باشد99/99 ـ که از لحاظ وزن ـ  999

79011210 درصد وزنی یا بیشتر اما کمتر از95/99ـ ـ ـ محتوي  1000

79011220 درصد وزنی یا بیشتر اما کمتر از90/99ـ ـ ـ محتوي  1001

79011290 درصد وزنی روي90/99ـ ـ ـ کمتر از  1002

ـ آلیاژهاي روي 79012000 1003

.قراضه و ضایعات روي 79020000 1004

ـ گرد روي 79031000 1005

ـ سایر 79039000 1006

. از روي میله، پروفیل و مفتول، 79040000 1007

.، از روي)Foil(صفحه، ورق، نوار و ورقه نازك  79050000 1008

مثالً کوپلینگ، زانویی، مهره و ) (Fittings(کشی   لوله، لوازم و اتصاالت لوله ـ ـ ـ

 از روي)ماسوره
79070010 1009

79070090 ـ سایر ـ ـ 1010

حتی چاپ شده یا ملصق شده بر روي کاغذ، (از قلع ) Foil( ورقه و نوارهاي  ـ ـ ـ

بدون در نظر ( میلیمتر 2/0گاه از مواد حداکثر  مقوا، مواد پالستیک یا روي تکیه

پودر و فلس قلع) گاه گرفتن تکیه

80070010 1011
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ـ ـ ـ سایر 80070090 1012

هاي کوره براي سوخت مایع  مشعلـ 84161000 1013

هاي مختلط ـ سایر مشعلهاي کوره، همچنین مشعل 84162000 1014

پزي پزي یا بیسکویت ـ تنورهاي نانوایی، شیرینی 84172000 1015

ـ یخچال فریزرهاي مجهز به درهاي خارجی جداگانه 84181000 1016

84182100 ـ نوع تراکمیـ  1017

ـ ـ سایر 84182900 1018

84183000 لیتر800فریزر از نوع صندوقی، به گنجاش حداکثر ـ  1019

84184000 لیتر900ـ فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر  1020

84191900 سایر ـ ـ 1021

84192010 لیتر24ـ ـ ـ اتوکالو دندانپزشکی تا حجم  1022

ـ ـ ـ سایر 84192090 1023

کن و آب سردکن توأم ـ ـ ـ دستگاههاي آبگرم 84198910 1024

ـ ـ سایر 84211900 1025

ـ ـ ـ سایر 84213990 1026

84221100 از نوع خانگی ـ ـ 1027

برگردان داراي خاك) خیش(ـ ـ ـ گاوآهن  84321010 1028

برگردان فاقد خاك) خیش(آهن قلمی  ـ ـ ـ گاو 84321020 1029

ـ ـ ـ سایر 84321090 1030

ـ ـ کلوخ شکن دیسکی 84322100 1031

ـ ـ سایر 84322900 1032

)TRANS PLANTER(، نشاء کار )PLANTER( دستگاه کاشت ـ ـ ـ 84323010 1033

ـ ـ ـ سایر 84323090 1034

کن ـ کود پخش 84324000 1035

ـ سایر ماشین آالت، دستگاهها و وسایل 84328000 1036

چرخد ـ ـ داراي موتور، که آالت برش در یک سطح افقی می 84331100 1037

ـ ـ سایر 84331900 1038

کردن روي تراکتور هاي برش براي سوار زنی، همچنین میله هاي علف ـ سایر ماشین 84332000 1039
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کردن علف ـ سایر ماشین آالت و دستگاهها براي بریدن و خشک 84333000 1040

آوري و منگنه کردن ـ منگنه کاه و علوفه، همچنین ماشین جمع 84334000 1041

:مخصوص گندم)ماشین برداشت(ـ ـ ـ کمباین  84335110 1042

با عمل برش و جداکردن دانه) زنجیري(این برنج با چرخ شنی ـ ـ ـ کمب 84335120 1043

ـ ـ ـ کمباین مخصوص برداشت پنبه با مکانیزم مکش 84335130 1044

ـ ـ ـ سایر 84335190 1045

ـ ـ سایر ماشین آالت و دستگاهها براي کوبیدن 84335200 1046

ـ ـ ـ کمباین مخصوص برداشت چغندرقند 84335310 1047

زمینی ن ویژه برداشت سیبـ ـ ـ کمبای 84335320 1048

ـ ـ ـ سایر 84335390 1049

دار  اي و میوه اي، ساقه هاي برداشت صیفی و سبزي از نوع برگی، غده ـ ـ ـ ماشین

Vegetable harvester machine
84335910 1050

Chopper harvesterخودرو ) چاپر(ـ ـ ـ ماشین برداشت علوفه سبز  84335920 1051

Picker and huskerداشت بالل ـ ـ ـ ماشین بر 84335930 1052

Picker sheller) اي ذرت دانه(اي  ـ ـ ـ ماشین برداشت بالل دانه 84335940 1053

Pulse harvesterـ ـ ـ ماشین برداشت حبوبات  84335950 1054

ـ ـ ـ دستگاه برداشت خرما از نوع خودرو 84335960 1055

انندهدهنده و لرز ـ ـ ـ دستگاه برداشت از نوع تکان 84335970 1056

ـ ـ ـ سایر 84335990 1057

 میوه یا سایر  مرغ، بندي کردن تخم کردن، جورکردن یا درجه ها براي پاك ـ ماشین

محصوالت کشاورزي
84336000 1058

هاي تهیه علیق یا نواله براي حیوانات  آالت و دستگاه ـ ماشین 84361000 1059

ش پرندگان خانگیپروري براي پرور کشی و جوجه جوجه هاي ـ ـ ماشین 84362100 1060

ـ ـ سایر 84362900 1061

ـ سایر ماشین آالت و دستگاهها 84368000 1062

پروري کشی و جوجه ـ ـ براي ماشین آالت و دستگاههاي پرورش طیور، یا جوجه 84369100 1063

ـ ـ سایر 84369900 1064

اي تولید پزي، بیسکویت سازي یا بر هاي نانوایی، نان شیرینی ـ ماشین آالت و دستگاه

ماکارونی، اسپاگتی یا محصوالت همانند
84381000 1065
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ـ ماشین آالت و دستگاهها براي قنادي یا براي تولید کاکائو یا شکالت 84382000 1066

84385000 ماشین آالت و دستگاهها براي آماده کردن گوشت یا پرندگان خانگیـ  1067

کردن  ها براي آمادههاي سخت پوست یا سبزیجات ـ ماشین آالت و دستگاه میوه

ها، میوه
84386000 1068

ـ سایر ماشین آالت و دستگاهها 84388000 1069

آالت چاپ فلکسوگرافیک ـ ـ ماشین 84431600 1070

)Gravure(آالت چاپ گراور  ـ ـ ماشین 84431700 1071

:ـ ـ سایر 84431900 1072

رسال گرفتن یا ا کردن، کپی هایی که داراي دو یا تعدادي کارکرد چاپ ـ ـ ماشین

باشند) Network(پردازي اتوماتیک یا شبکه  فکس، با قابلیت اتصال به ماشین داده
84433100 1073

هاي تمام اتوماتیک ـ ـ ماشین 84501100 1074

کن گریز از مرکز ها، مجهز شده با خشک ـ ـ سایر ماشین 84501200 1075

کردن ـ ـ ـ ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک دوقلو فاقد المنت جهت خشک 84501910 1076

ـ ـ ـ سایر 84501990 1077

ـ چرخ دوزندگی از نوع خانگی 84521000 1078

)Note Book(کیفی ) PC(پردازي شخصی  هاي خودکار داده ـ ـ ـ ماشین 84713020 1079

 شامل کلیه واحدها و متفرعات داخلی از SERVERـ ـ ـ دستگاه کامل کامپیوتر 

بکه بدون واحدهاي ورودي و خروجیجمله درایوها، بردها، حافظه، هارد و کارت ش
84715020 1080

ـ ـ ـ سایر 84716090 1081

 فوت مکعب در دقیقه 8000ـ ـ ـ کولرهاي آبی خانگی با هوادهی حداکثر 

)C.F.M)(
84796010 1082

 Pedestrain(ـ تراکتورهاي کوچک قابل هدایت به وسیله انسان پیاده 

controlled(
87011000 1083

اي نیمه تریلرهااي بر ـ تراکتورهاي جاده 87012000 1084

87013010 قوه اسب بخار120ـ ـ ـ تراکتور کشاورزي با قدرت بیشتر از  1085

ـ ـ ـ سایر 87013090 1086

87019010 قوه اسب بخار120ـ ـ ـ تراکتور کشاورزي با قدرت بیشتر از  1087

ـ ـ ـ سایر 87019090 1088
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)ا نیمه دیزلدیزل ی(ـ با موتور پیستونی درونسوز تراکمی ـ احتراقی  87021000 1089

ـ سایر 87029000 1090

اند؛ وسایل نقلیه  اي که مخصوصاً براي حرکت روي برف طراحی شده ـ وسایل نقلیه

مخصوص حمل اشخاص در زمین گلف و همانند
87031000 1091

متر مکعب  سانتی1000ـ ـ با حجم سیلندر تا  87032100 1092

متر مکعب   سانتی1500ر مکعب اما از مت  سانتی1000 با حجم سیلندر بیشتر از  ـ ـ

بیشتر نباشد
87032200 1093

متر مکعب   سانتی3000متر مکعب اما از   سانتی1500 با حجم سیلندر بیشتر از  ـ ـ

بیشتر نباشد
87032300 1094

متر مکعب  سانتی3000 با حجم سیلندر بیشتر از   ــ  87032400 1095

کعب بیشتر نباشدمتر م  سانتی1500ـ ـ با حجم سیلندري که از  87033100 1096

متر   سانتی1500متر مکعب بیشتر نباشد ـ ـ با حجم سیلندر بیشتر از   سانتی2500

مکعب اما از
87033200 1097

متر مکعب  سانتی2500ـ ـ با حجم سیلندر بیشتر از  87033300 1098

ـ سایر 87039000 1099

87041010 تن30حداکثر ) هوزن وسیله نقلیه و محمول(ـ ـ ـ با وزن ناخالص وسیله نقلیه  1100

ـ ـ ـ سایر 87041090 1101

87042100 تن5حداکثر ) g.v.w(ـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه  1102

87042200 تن20 تن و حداکثر 5بیش از ) g.v.w(وزن ناخالص وسیله نقلیه  ـ ـ  1103

87042300 تن20بیش از ) g.v.w( وزن ناخالص وسیله نقلیه  ـ ـ 1104

87043100 تن5حداکثر ) g.v.w(وسیله نقلیه ـ ـ وزن ناخالص  1105

87043200 تن5بیش از ) g.v.w(ـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه  1106

ـ سایر 87049000 1107

، به )کابین کنترل و هدایت خودرو و کابین جرثقیل(ـ ـ ـ داراي دو کابین مجزا 

.نحوي که کامیون و جرثقیل براي یکدیگر طراحی شده باشند
87051010 1108

ـ ـ ـ سایر 87051090 1109

ـ کامیونهاي داراي دکل حفاري 87052000 1110

نشانی ـ وسایل نقلیه آتش 87053000 1111

)بتونیر(ساز  ـ کامیونهاي بتون 87054000 1112
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87059010 براي بازرسی کاالX-Rayشده  ـ ـ ـ کامیون داراي تجهیزات نصب 1113

ـ ـ ـ سایر 87059090 1114

ري، سواري کارو وانتـ ـ ـ شاسی موتوردار براي سوا 87060010 1115

ـ ـ ـ شاسی موتوردار براي اتوبوس 87060020 1116

بوس دار براي مینی ـ ـ ـ شاسی موتور 87060030 1117

ـ ـ ـ شاسی موتوردار براي کامیون و کامیونت 87060040 1118

اي هاي جاده ـ ـ ـ شاسی موتوردار براي کشنده 87060050 1119

ـ ـ ـ سایر 87060090 1120

راي سواري و سواري کارـ ـ ـ ب 87071010 1121

ـ ـ ـ سایر 87071090 1122

ـ ـ ـ بدنه براي وانت 87079010 1123

بوس ـ ـ ـ بدنه براي اتوبوس و مینی 87079020 1124

اي ـ ـ ـ بدنه براي کامیون، کامیونت و کشنده جاده 87079030 1125

ـ ـ ـ سایر 87079090 1126

ـ ـ ـ براي سواري، سواري کار و وانت 87081010 1127

ـ ـ ـ سایر 87081090 1128

ـ ـ کمربندهاي ایمنی 87082100 1129

کار، وانت و تراکتورکشاورزي ـ ـ ـ براي سواري، سواري 87082910 1130

ـ ـ ـ سایر 87082990 1131

ـ ـ ـ ـ براي سواري، سواري کار، وانت و تراکتور کشاورزي 87083011 1132

ـ ـ ـ ـ سایر 87083019 1133

کشاورزي ار، وانت و تراکتورک ـ ـ ـ ـ براي سواري، سواري 87083021 1134

ـ ـ ـ ـ سایر 87083029 1135

کار، وانت و تراکتور کشاورزي ـ ـ ـ براي سواري، سواري 87084010 1136

ـ ـ ـ جعبه دنده براي سایر وسایط نقلیه 87084020 1137

ـ ـ ـ سایر 87084090 1138

کار، وانت و تراکتور کشاورزي ـ ـ ـ ـ براي سواري، سواري 87085011 1139

ـ ـ ـ ـ سایر 87085019 1140

ـ ـ ـ ـ براي سواري، سواري کار، وانت و تراکتور کشاورزي 87085021 1141
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ـ ـ ـ ـ سایر 87085029 1142

ـ ـ ـ ـ براي سواري، سواري کار، وانت و تراکتور کشاورزي 87085031 1143

ـ ـ ـ سایر 87085039 1144

زيکار، وانت و تراکتور کشاور ـ ـ ـ ـ براي سواري، سواري 87087011 1145

ـ ـ ـ ـ سایر 87087019 1146

کار، وانت و تراکتور کشاورزي ـ ـ ـ ـ براي سواري، سواري 87087021 1147

ـ ـ ـ ـ سایر 87087029 1148

کار، وانت و تراکتورکشاورزي ـ ـ ـ براي سواري، سواري 87088010 1149

ـ ـ ـ سایر 87088090 1150

اورزيتراکتورکش کار، وانت و سواري، سواري ـ ـ ـ براي 87089110 1151

ـ ـ ـ سایر 87089190 1152

تراکتورکشاورزي کار، وانت و سواري، سواري ـ ـ ـ براي 87089210 1153

ـ ـ ـ سایر 87089290 1154

ـ ـ ـ ـ براي سواري، سواري کار، وانت و تراکتور کشاورزي 87089311 1155

ـ ـ ـ ـ سایر 87089319 1156

ر کشاورزيـ ـ ـ ـ براي سواري، سواري کار، وانت و تراکتو 87089321 1157

ـ ـ ـ ـ سایر 87089329 1158

ـ ـ ـ براي سواري، سواري کار، وانت و تراکتور کشاورزي 87089410 1159

ـ ـ ـ سایر 87089490 1160

870899 سایر-- 1161

ـ ـ ـ ـ براي سواري، سواري کار، وانت و تراکتور کشاورزي 87089921 1162

ـ ـ ـ ـ سایر 87089929 1163

سواري کار، وانت و تراکتور کشاورزيـ ـ ـ ـ براي سواري،  87089931 1164

ـ ـ ـ ـ سایر 87089939 1165

87091100 برقی ـ ـ 1166

ـ ـ سایر 87091900 1167

ـ ـ ـ از نوع دو زمانه 87111010 1168

ـ ـ ـ سایر 87111090 1169

ـ ـ ـ از نوع دو زمانه 87112010 1170
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ـ ـ ـ سایر 87112090 1171

ـ ـ ـ از نوع دو زمانه 87113010 1172

87113090 ـ سایرـ ـ 1173

ـ ـ ـ از نوع دو زمانه 87114010 1174

ـ ـ ـ سایر 87114090 1175

ـ ـ ـ از نوع دو زمانه 87115010 1176

ـ ـ ـ سایر 87115090 1177

ـ سایر 87119000 1178

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

.موتور
87120000 1179

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

)شده براي کار با یک دست طراحی(محوري 
87131010 1180

ـ ـ ـ سایر 87131090 1181

ـ سایر 87139000 1182

ـ ـ زین 87141100 1183

بند، جاپایی و درپوش بغل ـ ـ ـ تنه، اگزوز، ترك 87141910 1184

کمک فنرـ ـ ـ دو شاخه، کرپی حتی توام شده با  87141920 1185

ـ ـ ـ کمک فنر 87141930 1186

ـ ـ ـ چرخ کامل، طوقه، پره 87141940 1187

ـ ـ ـ توپی و دنده زنجیر چرخ با لوازم ترمزبندي حتی توام شده با زنجیر 87141950 1188

)HANDEL SWITCH(وراست  چپ  هاي ـ ـ ـ قلوه 87141960 1189

ـ ـ ـ باك بنزین موتورسیکلت 87141980 1190

سایرـ ـ ـ  87141990 1191

)افراد ناتوان(ـ صندلی چرخدار براي معلولین  87142000 1192

ـ ـ ـ تنه و دوشاخه براي دوچرخه 87149110 1193

ـ ـ ـ سایر 87149190 1194

ـ ـ طوقه و پره چرخ 87149200 1195

ها، غیر از توپی ترمز پدال معکوس و ترمزهاي توپی و چرخ زنجیر خور هرز  ـ ـ توپی

گرد
87149300 1196

87149500 ـ زینـ 1197
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ـ ـ ـ پنجه رکاب و رکاب براي دوچرخه 87149610 1198

براي دوچرخه) Chainwheel And Crank(ـ ـ ـ قامه  87149620 1199

ـ ـ ـ سایر 87149690 1200

)GEAR SYSTEM(ـ ـ ـ شانژمان  87149910 1201

ـ ـ ـ سایر 87149990 1202

87161000 یا اردوزنی تریلرها و نیمه تریلرها از نوع کاروانی، براي سکونتـ  1203

ـ تریلرها و نیمه تریلرهاي بارگیري یا تخلیه خودکار براي مصارف کشاورزي 87162000 1204

ـ ـ تریلرهاي تانکردار و نیمه تریلرهاي تانکردار 87163100 1205

دار ـ ـ ـ تریلرهاي سردخانه 87163910 1206

ـ ـ ـ بوژي 87163920 1207

ـ ـ ـ سایر 87163990 1208

ا و نیمه تریلرهاـ سایر تریلره 87164000 1209

)از جمله نمک آماده براي سر سفره و نمک تقلیب شده( ـ نمک معمولی  ـ ـ 25010010 1210

هاي پودرنشده معروف به کلینکر ـ سیمان 25231000 1211

ـ ـ سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 25232100 1212

ـ ـ سایر 25232900 1213

ـ سیمان آلومینو 25233000 1214

25239010 ـ سیمان کوره بلندـ ـ  1215

)Pozzolanic Cement( ـ سیمان پوزوالنی  ـ ـ 25239020 1216

25239090 ـ سایر ـ ـ 1217

)Crocidolite(هاي نسوز کروسیدولیت  ـ پنبه 25241000 1218

ـ سایر 25249000 1219

25251010 ـ بریده شده به صورت ورق ـ ـ 1220

ظمهاي نامن  ـ بریده شده به صورت تیغه ـ ـ 25251020 1221

25251090 ـ سایر ـ ـ 1222

25252010 میکرون به باال250هاي از   ـ در اندازه ـ ـ 1223

25252090 ـ سایر ـ ـ 1224

ـ خردنشده، پودر نشده 25261000 1225
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25262010 ـ پودر تالک بهداشتی و دارویی ـ ـ 1226

25262090 ـ سایر ـ ـ 1227

بازي ـ اشیاء براي آتش 36041000 1228

ـ سایر 36049000 1229

3604بازي شماره  آتش ها، غیر از اشیاء فن کبریت.  36050000 1230

هاي مایع و گازهاي سوختی مایع شده در ظروف از انواعی که براي پر  ـ سوخت

هاي همانند به کار  ها و فندك کن هاي سیگار یا روشن کردن یا دوباره پرکردن فندك

یشتر نباشد سانتیمتر مکعب ب300روند و ظرفیت آنها از  می

36061000 1231

ـ سایر 36069000 1232

، زهرالشتاي قرمز روشن )Meranti Dark Red(ـ ـ زهرالشتاي قرمز تیره 

)Light Red meranti( زهرالشتاي باکائو ،)meranti Bakau(
44083100 1233

ـ ـ سایر 44083900 1234

ـ سایر 44089000 1235

ـ تیره کاج 44091000 1236

ـ ـ از بامبو 44092100 1237

44092900 سایرـ ـ 1238

ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده 44101110 1239

ـ ـ ـ سایر 44101190 1240

ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده 44101210 1241

ـ ـ ـ سایر 44101290 1242

ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده 44101910 1243

ـ ـ ـ سایر 44101990 1244

ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده 44109010 1245

ـ ـ ـ سایر 44109090 1246

ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44111210 1247

ـ ـ ـ سایر 44111290 1248

ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44111310 1249

ـ ـ ـ سایر 44111390 1250

نشدهـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده  44111410 1251



!!
49

نام کاال تعرفه شماره ردیف

ـ ـ ـ سایر 44111490 1252

ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44119210 1253

ـ ـ ـ سایر 44119290 1254

ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44119310 1255

ـ ـ ـ سایر 44119390 1256

انده نشدهـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوش 44119410 1257

ـ ـ ـ سایر 44119490 1258

ـ از بامبو 44121000 1259

مشخص شده ) Trapical(اي  ـ ـ حداقل با یک الیه خارجی از چوب مناطق حاره

 ردیف فرعی این فصل1در یادداشت 
44123100 1260

44123200 سایر، حداقل با یک الیه خارجی از چوب خانواده غیر مخروطیان ـ ـ 1261

ـ ـ سایر 44123900 1262

و تخته زهوار ) Laminboard(، تخته مورق )Blockboard( تخته چندال  ـ ـ

)battenboard(
44129400 1263

ـ ـ سایر 44129900 1264

.صفحه، باریکه یا پروفیل چوبهاي متراکم شده، به شکل بلوك، 44130000 1265

ریزي ساختمان براي کارهاي بتون) Shuttering(ـ کفراژ  44184000 1266

ـ سایرـ ـ  44187990 1267

ـ سایر 44189000 1268

ـ ـ ـ خالل چوب کبریت 44219010 1269

پنبه طبیعی، خام یا به طور ساده آماده شده ـ چوب 45011000 1270

ـ سایر 45019000 1271

شده یا به طور ساده چهار تراش شده، یا به  پنبه طبیعی، قشر خارجی گرفته چوب

همچنین چوب (، )ازجمله مربع(شکل بلوك، صفحه، ورق یا نوار مربع مستطیل 

).هاي تیز شده براي در بطري یا در ظروف هاي نیمه تمام با لبه پنبه

45020000 1272

ـ در بطري یا در ظروف 45031000 1273

ـ سایر 45039000 1274

هاي توپر، همچنین  به هر شکل؛ استوانه) Tile(ـ بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه 

دیسک
45041000 1275

ـ سایر 45049000 1276

.کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق 48010000 1277
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ساز ـ کاغذ و مقواي دست 48021000 1278

ـ کاغذ و مقوا از انواعی که به عنوان پایه براي تهیه کاغذ یا مقواي حساس در مقابل 

گیرد نور، گرما یا الکتریسیته مورد استفاده قرار می
48022000 1279

ـ کاغذ براي تهیه کاغذ دیواري 48024000 1280

48025400 گرم40ـ ـ به وزن هر متر مربع کمتر از  1281

48025500 گرم به صورت رول150 گرم و حداکثر 40ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل  1282

 گرم به صورت ورق که به 150 گرم و حداکثر 40ـ ـ به وزن هر مترمربع حداقل 

لیمتر بیشتر نباشد می297 میلیمتر و ضلع دیگر 435حالت تا نشده یک ضلع آن از 
48025600 1283

48025700 گرم150 گرم و حداکثر 40ـ ـ سایر، به وزن هر متر مربع حداقل  1284

48025800 گرم150ـ ـ به وزن هر مترمربع بیش از  1285

ـ ـ به صورت رول 48026100 1286

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

متر بیشتر نباشد میلی297
48026200 1287

48026900 سایر ـ ـ 1288

ـ ـ ـ کاغذ به شکل ورق براي تهیه دستمال کاغذي، کاغذ توالت و سایر مصارف 

خانگی
48030010 1289

ـ ـ ـ سایر 48030090 1290

ـ ـ سفید نشده 48041100 1291

ـ ـ سایر 48041900 1292

ـ ـ سفید نشده 48042100 1293

ـ ـ سایر 48042900 1294

 به صورت رول و عرض Abrasive Base Kraft paperذ کرافت ـ ـ ـ کاغ

 سانیمتر94حداکثر 
48043110 1295

ـ ـ ـ سایر 48043190 1296

ـ ـ سایر 48043900 1297

به صورت رول و عرض ) Abrasive Base Kraft paper(ـ ـ ـ کاغذ کرافت 

 سانیمتر94حداکثر 
48044110 1298

ـ ـ ـ سایر 48044190 1299

ـ ـ سایر 48044900 1300

ـ ـ سفید نشده 48045100 1301



!!
51

نام کاال تعرفه شماره ردیف

 درصد وزن 95ـ ـ خمیر آن کالً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 

.کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل داده باشد
48045200 1302

ـ ـ سایر 48045900 1303

ـ ـ کاغذ فلوتینگ نیمه شیمیایی 48051100 1304

)VIRGIN PULP(خمیر بکر % 50ده از حداقل ـ ـ ـ کاغذ تولید ش 48051210 1305

ـ ـ ـ سایر 48051290 1306

)VIRGIN PULP(خمیر بکر % 20ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل  48051910 1307

ـ ـ ـ سایر 48051990 1308

)VIRGIN PULP(خمیر بکر % 20ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل  48052410 1309

ـ ـ ـ سایر 48052490 1310

)VIRGIN PULP(خمیر بکر % 20 کاغذ تولید شده از حداقل ـ ـ ـ 48052510 1311

ـ ـ ـ سایر 48052590 1312

ـ کاغذ سولفیت براي لفاف 48053000 1313

ـ کاغذ و مقواي صافی 48054000 1314

ـ کاغذ و مقواي نمدي 48055000 1315

)VIRGIN PULP(خمیر بکر % 20ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل  48059110 1316

سایرـ ـ ـ  48059190 1317

)VIRGIN PULP(خمیر بکر % 20ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل  48059210 1318

ـ ـ ـ سایر 48059290 1319

)VIRGIN PULP(خمیر بکر % 20ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل  48059310 1320

ـ ـ ـ سایر 48059390 1321

)پارشمینه نباتی(ـ کاغذ و مقواي سولفوریزه  48061000 1322

یرقابل نفوذ در مقابل چربیـ کاغذ غ 48062000 1323

)کالک(ـ کاغذ رسامی  48063000 1324

ـ کاغذ شیشه نما و سایر کاغذهاي براق شده شفاف یا نیمه شفاف 48064000 1325
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چسباندن  ساخته شده از طریق به هم(، )Composite(کاغذ و مقواي مرکب 

 نشده در سطح، حتی از ، اندوده نشده یا آغشته)هاي تخت کاغذ یا مقوا با چسب الیه

.داخل مستحکم شده، به صورت رول یا ورق

48070000 1326

شده دار، حتی سوراخ ـ کاغذ و مقواي موج 48081000 1327

دارشده، حتی نقش  هاي با ظرفیت زیاد، کرپ شده یا چین ـ کاغذ کرافت براي کیسه

برجسته یا سوراخ شده
48082000 1328

دار شده، حتی نقش برجسته یا سوراخ  ینـ سایر کاغذهاي کرافت، کرپ شده یا چ

.شده
48083000 1329

ـ سایر 48089000 1330

ـ کاغذ خودکپی 48092000 1331

ـ ـ ـ کاغذ استنسیل تمام نشده 48099010 1332

ـ ـ ـ کاغذ کاربن یاکاغذهاي کپی همانند 48099020 1333

ـ ـ ـ سایر 48099090 1334

ـ ـ به صورت رول 48101300 1335

 میلیمتر و ضلع دیگر از 435الت تا نشده یک ضلع آن از ـ ـ به صورت ورق که به ح

. میلیمتر بیشتر نباشد297
48101400 1336

ـ ـ سایر 48101900 1337

ـ ـ کاغذ سبک اندود شده 48102200 1338

48102900 سایر ـ ـ 1339

 درصد وزن 95ـ ـ خمیر آن کالً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 

وب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل شده وزن هر متر کل الیاف آن از الیاف چ

. گرم نباشد150مربع آن بیش از 

48103100 1340

 درصد وزن 95ـ ـ خمیر آن کالً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 

کل الیاف آن از الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل شده و وزن هر 

گرم باشد 150متر مربع آن بیش از 

48103200 1341

ـ ـ سایر 48103900 1342

48109200 چند ال ـ ـ 1343

ـ ـ سایر 48109900 1344

زده ـ کاغذ و مقواي قطران زده، قیرزده یا آسفالت 48111000 1345

)Self-adhesive(ـ ـ خود چسب  48114100 1346

ـ ـ سایر 48114900 1347

48115100 گرم150ـ ـ سفید شده به وزن هر متر مربع بیش از  1348

ـ ـ سایر 48115900 1349
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ـ کاغذ و مقوا، اندوده، آغشته یا پوشانده شده با موم، موم پارافین، استئارین، روغن یا 

گلیسرول
48116000 1350

ـ سایر کاغذها، مقواها، اوات سلولزي و نطع از الیاف سلولزي 48119000 1351

.، از خمیر کاغذ)Filter(هاي صافی  و صفحه ها ها، لوحه بلوك 48120000 1352

ـ به شکل دفترچه یا لوله 48131000 1353

48132000 سانتیمتر5ـ به صورت رول به عرض حداکثر  1354

ـ سایر 48139000 1355

»Ingrain«ـ کاغذ ناهموار  48141000 1356

هاي دیواري همانند متشکل از کاغذ با رویه اندوده یا  ـ کاغذ دیواري و پوشش

زده،  ، داغ)Grained(دار شده  نهاي از ماده پالستیکی، دا پوشانده شده باالیه

.شده باشد شده با نقش و نگار، یا به نحوي دیگر تزئین شده، چاپ رنگ

48142000 1357

ـ سایر 48149000 1358

ـ کاغذ خودکپی 48162000 1359

ـ ـ ـ کاغذ کاربن و کاغدهاي کپی همانند 48169010 1360

ـ ـ ـ سایر 48169090 1361

ـ پاکت 48171000 1362

ـ نامه پاکتی، کارت پستال غیرمصورنگاري  و کارت نامه 48172000 1363

اي از  هاي نگارشی از کاغذ یا مقوا، حاوي مجموعه ـ جعبه، کیسه، کیف و مجموعه

نگاري کاغذي اشیاء نامه
48173000 1364

ـ کاغذ توالت 48181000 1365

کردن آرایش و حوله ـ دستمال، دستمال پاك 48182000 1366

ـ رومیزي و دستمال سفره 48183000 1367

 660که حداقل طول پوشش خارجی آن  طوري ـ ـ ـ پوشک کامل بزرگساالن به

.میلیمتر باشد
48184010 1368

ـ ـ ـ سایر 48184090 1369

ـ لباس و متفرعات لباس 48185000 1370

براي مصرف در واحدهاي تولیدي) Carrier-Tissue(ـ ـ ـ کاغذ تیشو کاریر  48189010 1371

ـ ـ ـ سایر 48189090 1372

48191000 قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقواي موجدارـ کارتن، 1373
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هاي مختلف  هاي متفاوت که الیه ـ ـ ـ قوطی و جعبه چند الیه به هم فشرده از الیه

متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند 

بندي مواد غذایی براي بسته

48192010 1374

ـ ـ ـ سایر 48192090 1375

48193000 سانتیمتر یا بیشتر40 کیسه به عرض پایه ـ 1376

هاي قیفی ها، از جمله کیسه ـ سایر کیسه 48194000 1377

جلدصفحه گرامافون همچنین بندي بسته هاي ـ سایرمحفظه 48195000 1378

دان و اشیاء همانند از انواع مورد استفاده در دفتر  ـ جعبه جاي کالسور، کازیه، جزوه

انندکار، مغازه یا هم
48196000 1379

هاي کاغذ  ، دسته)یادداشت، سفارش، رسید(ـ دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر 

یادآوري، دفاتر یادداشت روزانه و اشیاء همانند
48201000 1380

ـ دفترچه مشق 48202000 1381

، پوشه و جلد پرونده)غیر از جلد کتاب(ـ جلد  48203000 1382

دار ه اوراق کاربناي تجاري و دست هاي چند نسخه ـ فرم 48204000 1383

ـ آلبوم براي نمونه یا براي کلکسیون 48205000 1384

ـ سایر 48209000 1385

شده ـ چاپ 48211000 1386

ـ سایر 48219000 1387

ـ از انواع مورد استفاده براي پیچیدن نخهاي نسجی 48221000 1388

ـ سایر 48229000 1389

ـ کاغذ و مقواي صافی 48232000 1390

:، چاپ شده براي دستگاههاي خود ثبت)Dial( صفحات مدرج ها، اوراق و ـ رول 48234000 1391

ـ ـ سایر 48236900 1392

گیري شده یا پرس شده از خمیر کاغذ ـ اشیاء قالب 48237000 1393

ـ ـ ـ شبکه النه زنبوري 48239010 1394

48239020  ـ ـ ـ کاغذ خودچسب 1395

15179090 سایر---  1396

ز گوشتسوسیس، سوسیسون و محصوالت مشابه، ا 16010000 1397

16021090 سایر---  1398

16024900 سایر و همچنین مخلوط ها---  1399

16052000 میگو و روبیان- 1400
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نام کاال تعرفه شماره ردیف

19059090 سایر---  1401

20021000 گوجه فرنگی کامل یا به صورت قطعه قطعه- 1402

20041000 سیب زمینی- 1403

20059000 سایر---  1404

27101110 حاوي ماده فرار---  1405

39173900 سایر-- 1406

چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ 41120000 1407

65061000 کالههاي ایمنی- 1408

68071010 مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پی---  1409

71131100 از نقره، حتی آبکاري شده، روکش شده، یا پوشش شده با فلزات گرانبها-- 1410

بکاري شده، روکش شده، یا پوشش شده با فلزات گرانبها از نقره، حتی آ-- 71141100 1411

ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع شده 73110000 1412

82011000 بیل و بیلچه- 1413

آسانسور و چرخهاي باال کشنده محفظه دار- 84281000 1414

85479000 سایر- 1415

90183120 سی سی60، 50، 20، 10، 5، 3، 2,5، 2 سرنگ ---  1416

90183210 سرسوزن سرنگ و سر سوزن دندانپزشکی---  1417

90189040 انکوباتور نوزاد---  1418

90211010 پیچ و میله و پالك درون اندامی---  1419

90212100 دندان هاي مصنوعی-- 1420

94021000 صندلیها دندانپزشکی ، صندلیهاي آرایشگاه یا صندلیهاي همانند- 1421

94029090 سایر---  1422

94031000 مبلهاي فلزي از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد- 1423

94032000 سایر مبلهاي فلزي- 1424

94033000 مبلهاي چوبی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد- 1425

94055020 چراغ هاي توري---  1426

95066210 هندبال توپ فوتبال، بسکتبال، والیبال،---  1427

95089000 سایر- 1428
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نام کاال تعرفه شماره ردیف

96084000 مدادهاي خودکار یا نوکی- 1429

96091000 مداد و مداد رنگی، با مغزي داراي غالف سخت- 1430

96138000 سایر فندکها- 1431

هاي سنتتیک ـ از رشته 54011000 1432

هاي مصنوعی ـ از رشته 54012000 1433

)Aramids(ـ ـ از آرامیدها  54021100 1434

4/90 الی 5/73 و با مقاومت 2400 الی 900تکس   با دسی6آمید   ـ نخ پلیـ ـ 54021910 1435

4/90 الی 5/73 و با مقاومت 2400 الی 900تکس   با دسی6/6آمید  ـ ـ ـ نخ پلی 54021920 1436

54021990 سایر ـ ـ ـ 1437

استرها ـ نخ بسیار مقاوم از پلی 54022000 1438

 تکس 50میدها، که اندازه هر نخ یک الي آن بیش از آ ـ ـ از نایلون یا از سایر پلی

نباشد
54023100 1439

 تکس 50آمیدها، که اندازه هر نخ یک الي آن بیش از  ـ ـ از نایلون یا از سایر پلی

.باشد
54023200 1440

ـ ـ از پلی استرها 54023300 1441

پروپیلن ـ ـ از پلی 54023400 1442

ـ ـ سایر 54023900 1443

)Elastomeric(ـ ـ االستومریک  54024400 1444

آمیدها ـ ـ سایر، از نایلون یا سایر پلی 54024500 1445

)Oriented(دار شده  حدوداً جهت) با الیاف(استرها،  ـ ـ سایر، از پلی 54024600 1446

استرها ـ ـ سایر، از پلی 54024700 1447

پروپیلن ـ ـ سایر، از پلی 54024800 1448

54024910 اوراتان ـ ـ ـ از پلی 1449

ـ سایرـ ـ  54024990 1450

آمیدها ـ ـ از نایلون یا از سایر پلی 54025100 1451

ـ ـ از پلی استرها 54025200 1452

اورتان ـ ـ ـ از پلی 54025910 1453

ـ ـ ـ سایر 54025990 1454

آمیدها ـ ـ ا زنایلون یا از سایر پلی 54026100 1455

54026200 از پلی استرها ـ ـ 1456

ـ ـ ـ از پلی اورتان 54026910 1457
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نام کاال تعرفه شماره ردیف

54026990 ـ ـ سایرـ 1458

ـ نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز 54031000 1459

54033100 دور درمتر بیشتر نباشد120ـ ـ از ریون ویسکوز با تاب یا با تابی که از  1460

54033200 دور در متر بیشتر باشد120که از ) با تابی(ـ ـ از ریون ویسکوز،  1461

ـ ـ از استات سلولز 54033300 1462

ـ ـ سایر 54033900 1463

ـ ـ از ریون ویسکوز 54034100 1464

ـ ـ از استات سلولز 54034200 1465

ـ ـ سایر 54034900 1466

ـ ـ االستومریک 54041100 1467

پروپیلن ـ ـ سایر، از پلی 54041200 1468

54041910 از پلی اوراتان ـ ـ ـ 1469

54041990 سایر ـ ـ ـ 1470

ـ سایر 54049000 1471

 یا بیشتر که بزرگترین بعد مقطع عرضی آنها تکس  دسی67هاي مصنوعی  رشته تک

از مواد ) مثالً، کاه مصنوعی(از یک میلیمتر بیشتر نباشد؛ نوارها و اشکال همانند

. میلیمتر بیشتر نباشد5نسجی مصنوعی، که عرض ظاهري آنها از 

54050000 1472

، عرضه شده براي خرده )به غیر از نخ دوخت و دوز(هاي مصنوعی  نخ از رشته

.شیفرو
54060000 1473

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

.  آیند  می استرها به دست نخ پلی
54071000 1474

 در 64 در دسیمتر و تراکم پودي حداقل 105پروپیلن با تراکم تاري از  ـ ـ ـ از پلی

 گرم در متر مربع  90 و وزن حداقل سانتیمتر و بیشتر 200دسیمتر به عرض 
54072010 1475

پروپیلن ـ ـ ـ سایر از پلی 54072020 1476

ـ ـ ـ سایر 54072090 1477

54073000 قسمت یازدهم9هاي مذکور در یادداشت  ـ پارچه 1478

ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده 54074100 1479

ـ ـ رنگرزي شده 54074200 1480

هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 54074300 1481

شده ـ ـ چاپ 54074400 1482

ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده 54075100 1483

ـ ـ رنگرزي شده 54075200 1484

هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 54075300 1485
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شده ـ ـ چاپ 54075400 1486

استر غیر تکستوره باشند هاي پلی  درصد وزنی یا بیشتر رشته85ـ ـ که داراي  54076100 1487

ـ ـ سایر 54076900 1488

ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده 54077100 1489

ـ ـ رنگرزي شده 54077200 1490

هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 54077300 1491

چاپ شده ـ ـ  54077400 1492

ـ ـ سفید نشده یا سفید شده 54078100 1493

ـ ـ رنگرزي شده 54078200 1494

هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 54078300 1495

شده چاپ ـ ـ  54078400 1496

ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده 54079100 1497

ـ ـ رنگرزي شده 54079200 1498

هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 54079300 1499

شده ـ ـ چاپ 54079400 1500

.آیند هاي تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز به دست می ـ پارچه 54081000 1501

نشده یا سفیدشده ـ ـ سفید 54082100 1502

ـ ـ رنگرزي شده 54082200 1503

هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 54082300 1504

شده ـ ـ چاپ 54082400 1505

ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده 54083100 1506

ـ ـ رنگرزي شده 54083200 1507

هاي به رنگهاي گوناگون  از نخ ـ ـ 54083300 1508

شده چاپ ـ ـ  54083400 1509

آمیدها ـ از نایلون یا از سایر پلی 55011000 1510

استرها ـ از پلی 55012000 1511

یا مدآکریلیک ـ از آکریلیک 55013000 1512

پروپیلن ـ از پلی 55014000 1513

ـ سایر 55019000 1514
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.هاي مصنوعی دسته الیاف از رشته 55020000 1515

ـ ـ از آرامیدها 55031100 1516

ـ ـ سایر 55031900 1517

استرها ـ از پلی 55032000 1518

لیکـ آکریلیک یا مدآکری 55033000 1519

پروپیلن ـ از پلی 55034000 1520

ـ سایر 55039000 1521

ـ از ریون ویسکوز 55041000 1522

55049000 سایرـ  1523

ـ از الیاف سنتتیک 55051000 1524

ـ از الیاف مصنوعی 55052000 1525

:آمیدها ـ از نایلون یا از سایر پلی 55061000 1526

ـ از پلی استرها 55062000 1527

ریلیکـ آکریلیک یا مداک 55063000 1528

ـ سایر 55069000 1529

ریسی  زده یا به نحو دیگري براي نخ الیاف مصنوعی غیر یکسره، حالجی شده، شانه

.آورده شده باشند عمل
55070000 1530
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  الکاضوابط فنی براي واردات 

  

   براي واردات انواع نخ ، الیاف بر پایه دامی و پارچه ضوابط فنی-الف 

  مالحظات  حدود قابل قبول  ویژگیهاي مورد نظر  ـام کـاالن  ردیف 

تار و پودي یا  (الیی موئی   1

  )حلقوي بافت

   جنس و مواد ترکیبی-1

  )گرم ( وزن متر مربع -2

  ظهارشدها نوع وترکیب 2%±

   مقدار اظهارشده% 3

  

  جنس زمینه -1  پارچه هاي روکش شده  2

   جنس روکش-2

  )سانتیمتر  ( عرض پارچه -3

  )گرم ( وزن متر مربع  -4

  .انطباق جنس با نوع اظهارشده

  .انطباق جنس با نوع اظهارشده

  . مقدار اظهارشده± سانتیمتر  2

  . مقدار اظهارشده± %  5

  

  منسوج شیفر  3

  )  دیپ شده( 

   جنس نخ تار و پود-1

  )در دسیمتر (  تراکم نخ تار -2

  )در دسیمتر ( تراکم نخ پود -3

  گی در جهت تار مقاومت تا حد پار-4

   مقاومت تا حد پارگی در جهت پود-5

  )گرم ( وزن متر مربع -6

  )میلیمتر(  ضخامت منسوج -7

  مطابق با جنس اظهارشده

   مقدار اظها رشده  ± 3

   مقدار اظها رشده± 3

  مطابق با حداقل مقدار اظهار شده 

  مطابق با حداقل مقدار اظهار شده

    مقدار اظهار شده ±% 10

    مقدار اظهار شده±متر   میلی1/0

  

انواع پارچه مورد مصرف در   4

پوشاك که داراي استاندارد 

  .ملی نمی باشند 

  جنس -1

   

  

  

   ) گرم  (وزن متر مربع -2

  

  )سانتیمتر( عرض پارچه -3

  

درصد آبرفتگی  -4

  

  ثبات رنگ در برابر نور -5

   ثبات رنگ در برابر شستشو-6

ثبات رنگ در برابر عرق بدن -7

درجه لکه گذاري در برابر مالش خشک -8

  درجه لکه گذاري در برابر مالش مرطوب -9

درصورت ترکیبی بودن (اظهار طبق

  )اظهار شده  درصد± 2جنس،

  

   درصد مقدار اظهار شده±% 2

    مقدار اظها رشده±% 3

    مقدار اظهار شده ±%  3

  درصد±2حداکثر 

  5حداقل 

  4حداقل 

  4حداقل 

  4حداقل 

  4حداقل 

ر صورت چند جنسی بودن د

اعالم درصد هر یک از اختالطها 

.  

  

براي پارچه هاي داراي الیاف 

کشسان این آزمون در نظر 

گرفته نمی شود و در مورد 

پارچه هاي از جنس ویسکوز 

 ±3میزان آبرفتگی حداکثر 

  .درصددر نظر گرفته می شود

در مورد پارچه هاي جین داراي 

الیاف کشسان درجات ثبات 

 2194ملی  رابر استانداردرنگ ب

  .می باشد
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   ، پوشاك و کراستضوابط فنی براي واردات انواع پارچه

 صورتیکه استاندارد یا ضوابط فنی مورد قبول براي آنها در مورد سایر کاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري یا ضوابط فنی ، در 

تدوین نشده باشد، استاندارد کارخانه اي و یا مشخصات فنی مورد قبول با تایید معاونت تخصصی موسسه و مدیریت بازرسی کاال و امور 

  .صادرات و واردات به عنوان ضوابط فنی مورد قبول مؤسسه تعیین و اعالم خواهد شد 

  

  :ضوابط فنی براي واردات آسانسور و قطعات آن  –  ب 

  .  براي واردات آسانسور به صورت پکیج رعایت الزامات زیر ضروري می باشد 

  ) T.Rبدون نیاز به ارائه  ( EN81-1 براي پکیج آسانسور از نظر ابعادي و کیفی و انطباق با استاندارد COI  ارائه گواهی -1

 – ضربه گیر –قفل درب ( بازرسی تایید صالحیت شده توسط مؤسسه براي ایمنی چهارگانه  از شرکتهايCOI  ارائه گواهی -2

  )  گاورنر –پاراشوت 

  

  :   ضوابط فنی براي واردات کاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري نصب بر چسب انرژي -ج 

رژي می باشند، عالوه بر رعایت استاندارد مورد کاالهایی که در فهرست کاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري نصب بر چسب ان

قبول ملزم به رعایت معیار ها و مشخصات فنی مصرف انرژي بوده و  باید بر اساس استاندارد ملی مربوطه آزمون و برچسب انرژي آن 

  .   ممنوع می باشدB و  Aبا رتبه انرژي پایین تر از در ضمن واردات لوازم و تجهیزات برقی . نصب گردد 

  

  مالحظات  حدود قابل قبول   ویژگیهاي مورد نظر  نـام کـاال  ردیف 

5  

  

   اکسید کروم-1  انواع کراست تمام کرومی

2- PH   

   درصد5/2حداقل 

   5/3حداقل 

  

  

6  

انواع پوشاك که داراي 

  تاندارد ملی نمی باشداس

داشتن برچسب الصاقی به البسه به زبان فارسی یا 

  انگلیسی

  

  

  

  

:دارا بودن ثبات رنگ 

  در برابر نور) الف 

  در برابر شستشو) ب  

  

  

  در برابر عرق بدن) پ  

  در برابرمالش خشک و مرطوب) ت  

  

عیب دوخت ، :  نداشتن عیوب قابل رویت مانند-3

  .... و برش ، لک و کثیفی

   درصد آبرفتگی در آب سرد-4

درصورت چند جنسی بودن ، (  جنس کاال-

  )اعالم درصد هر یک از اجزا 

درصورت سایز بندي و تک سایز (  سایز کاال -

  )بودن 

درصورت نیاز به ( روش شستشو و نگهداري -

  )روش شستشوي خاص 

  

   ) 4براي لباس هاي زیر حداقل (5حداقل 

سه اي که توصیه     می براي الب( 4حداقل 

شود جدا از دیگر البسه شستشو شوند درجه 

  )لکه گذاري در نظر گرفته نمی شود 

  4حداقل 

  4حداقل 

  

  فاقد عیب

  

درجهت طول و عرض ( درصد  2حداکثر 

  )البسه 

  



!!
62

در آن مستتر است لذا  B و A بوده و رتبه بندي (energy star) از نوع تاییديبرچسب مصرف انرژي تجهیزات اداري   :1یاد آوري 

 energy  و نصب برچسب10641  ایران به شمارهآزمون با معیار هاي مندرج در استاندارد ملیارائه مدارك در حد مطابقت نتایج

starو اعالم به مبادي ورودي کفایت می نمایدصدور مجوز ترخیص براي.  

 برچسب انرژي جزء  نشانه گذاري کاال محسوب می شود و باید قبل از ورود کاال به گمرکات کشور در کشور مبدا بر روي  :2یاد آوري 

  .کاال نصب شود

  

  يزات شهربازی و تجهين بازیزات زمیتجه    ضوابط فنی براي واردات –د 

 ي انطباق معتبر از نظر مطابقت با استانداردهای خود گواهي کاالهاي موظفند برايزات شهربازی و تجهين بازیات زمزیوارد کنندگان تجه

 از یکی ص کاال بایش از ترخید پی با،يدن کاال در مرحله نصب و راه اندازید رسیی به تايبرا و مورد قبول موسسه را داشته باشند

 دامنه شمول بازرسی از تجهیزات زمین بازي و تجهیزات شهربازي جهت حضور و نظارت هنگام  مورد تایید موسسه بای بازرسيشرکتها

  .دیم نمایه، قرار داد تنظیدیی و اخذ تاينصب و راه انداز

  

  براي واردات فرهاي پخت نان و شیرینی با شعله غیر مستقیم  ضوابط فنی   –و 

 انطباق معتبر از نظر مطابقت با ی خود گواهي کاالهاي موظفند براستقیمفرهاي پخت نان و شیرینی با شعله غیر موارد کنندگان 

 ص کاال بایش از ترخید پی با،يدن کاال در مرحله نصب و راه اندازید رسیی به تايبرا و  مورد قبول موسسه را داشته باشندياستانداردها

  .دیم نمایه، قرار داد تنظیدیی و اخذ تايو راه انداز مورد تایید موسسه جهت حضور و نظارت هنگام نصب ی بازرسي از شرکتهایکی

  

  

  :خودرو براي واردات  ی ضوابط فن- ه 

ت ضوابط خدمات پس از فروش و تامین یشرکت هاي وارد کننده خودرو باید هنگام ثبت سفارش تعهد الزم در خصوص رعا-1

. را ارائه نمایند ی وارداتيقطعات یدکی خودرو

.ت راه سازي منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در کشور است واردات خودرو و ماشین آال-2

.که از سال ساخت آنها کمتر از دو سال سپري شده مجاز است ) کارنکرده ( ورود کامیون ، اتوبوس و شاسی هاي متحرك نو -3

.بري تاکسی و وانت عمومی بالمانع است با قدمت تا دو سال از زمان ساخت صرفاً براي کار) کارنکرده ( واردات خودروهاي نو -4

 يت ضوابط و مقررات مربوطه جهت اخذ مجوزهای استاندارد بوده و رعاي اجباري مشمول مقررات اجراين آالت کشاورزیماش-5

   استیالزم الزام
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  کاالهــاي با مــدت آزمــون طـــوالنی بعضی از فــهرست 

  

شماره تعرفهنام کاالردیف

38130000انواع پودرهاي مورد مصرف در کپسول هاي آتش نشانی 1

27101910انواع روغن موتور 2

38200000ضد یخ 3

38190010مایع ترمز 4

40111000و40131000و40112000و40121100انواع الستیک خودرو سبک وسنگین 5

40103990تسمه هاي الستیکی 6

95066210) هندبال –فوتبال ( ه توپهاي ورزشی باد شوند7

84238100و84238290و901600ترازوي دیجیتال 8

)84232000و84231000به استثناء  (8423باسکول دیجیتال   9

84233000نشان دهنده الکترونیکی وزن   10

F1 , E2842390وزنه هاي   11

1001گندم   12

1003جو  13

1005ذرت   14

1006برنج  15

انواع روغنهاي خوراکی  16

 15079000و15155000و15121900و15159000

 15089000و1511و15122900و15152900و1509

15149900و15162090و15161000

انواع کمپوت و کنسرو  17
  2008و1602و1604و16052000

2005و20021000و21039000و21042000

2009انواع آب میوه ها   18

2009انواع نکتار میوه ها   19

2009انواع کنسانتره میوه ها  20

23040000انواع کنجاله   21

23012000پودر ماهی   22

19053100و19059090و190532انواع بیسکویت و ویفر   23

21039000انواع سس ساالد و مایونز   24

  17041000  آدامس   25

  19059090  انواع کیک و کلوچه   26

  1101  آرد گندم   27

  20041000  چیبس انواع   28

  2501  نمک خوراکی   29

  28352600  دي کلسیم فسفات   30

  0401و04021090وUHT   04039090شیر ، شیر خشک و خامه   31

  040510  کره ،    32

  1904  فرآورده پف کرده بلغور و آرد ذرت  33

    رنگ روغنی   34

  33061000  خمیر دندان   35
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   آزمــون طـــوالنیکاالهــاي با مــدتبعضی از فــهرست 

  

شماره تعرفه نام کاالردیف

36  
انواع وسایل پزشکی یکبار مصرف مانند انواع سرنگ ،سر 

  ...سوزن، دستکش جراحی و
  40151100و90183120و90183110و90183210

37
و25239090و25239010و25232100و25239020  ) روز 30حداقل ( انواع سیمان 

25232900  

68071010و68071090و68079000) روز 30حداقل ( ی عایق رطوبت38

84133090)پیکان ، پراید ، نیسان ( پمپ روغن 39

87087011) اینچ 16تا( رینگ چرخ خودرو 40

85129010تیغه و بازوي برف پاکن   41

87089929سیبک   42

85111000شمع خودرو   43

87088010کمک فنر هیدرولیکی ، تلسکوپی    44

85392940چراغ خودرو   45

المپ   46

  85391000و85392220و85392290و85392920

  85392990و85392100و85393110و85393120

85393140و853932و85399010

85114010و85114020دینام   47

85114010 و85114020استارتر   48

85443010وایر شمع   49

85113090پالتین   50

85071010 موتور سیکلت باتري خودرو و  51

84213100فیلتر هوا   52

84212300فیلتر روغن   53

87089110) مسی و برنجی ( رادیاتور خودرو  54

85365090سوئیچ استپ ترمز   55

73202090فنرهاي تخت مورد مصرف در وسایط نقلیه   56

57  
  87032100 و87032200 و87032300 و87032400خودرو هاي امدادي و تجهیزات آنها 

87033100 و 87033200 و87033300 و87039000

  90184100 و94021000 و94054090  انواع یونیت ، صندلی ، چراغ دندانپزشکی    58

  73044900 و90183220  لوله هاي فوالدي مورد مصرف در ساخت وسایل پزشکی   59

  90189040  انکوباتور نوزاد  60

  85141010   سازيکوره دندان  61

  90192000  ونتیالتور بیهوشی   62

  94029010 و 94029090  تخت هاي اتاق عمل   63

  84192090  فورهاي سترون کننده برقی   64
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  کاالهــاي با مــدت آزمــون طـــوالنیبعضی از فــهرست 

  

شماره تعرفه نام کاالردیف

  84211900  )سانتریفوژ ( دستگاههاي گریز از مرکز آزمایشگاهی   65

66  

اتو کالو : شامل ) اتو کالو ( انواع استریالیزر پزشکی 

 اتو کالو قابل حمل – اتوکالو گراویتی –پیش خالء 

   اتو کالو آزمایشگاهی–

84192090 و84192010

30059010  باند زخم بندي   67

30059090گاز زخم بندي   68

90183930ست تزریق یکبار مصرف    69

90183935میکروست   70

300610نخ بخیه و مواد آن  71

  901819  ساکشن هاي پزشکی  72

  401410  )کاندوم(محافظ بهداشتی  73

90049000ماسک جوشکاري 74

841510  تاتوان هفت کیلو وات ) اتاقی ( کولر گازي پنجره اي 75

84143010  انواع کمپرسور یخچال 76

  73121090و73129000  طناب فوالدي سیم بکسل   77

  84191100   )گازي(آبگرمکن دیواري   78

  73218100 و73218200  بخاري و آبگرمکن مخزندار   79

  8546  مقره هاي عایق برق از هر ماده   80

81  
باالست هاي القایی براي المپ هاي فلورسنت و 

  المپ هاي تخلیه اي به غیر از فلورسنت 

85041010   

  70080020  شیشه هاي دو جداره  82

94033000، 94032000 ، 94031000   صندلی ها–مبلمان اداري   83

84  
 روان کننده، یشامل مواد افزودن(بتن ییایمی مواد ش

  )ر کننده و حباب ساز بتنیکندگ
38244000  

85  
ظروف فلزي غیر قابل نفوذ جهت بسته بندي مواد 

  )سایر(خوراکی 
  731021 و76129090

  -  PETبطري هاي   86
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  کاالهــاي غــیر قابـل آزمــون در داخـل کشـــوراز بعضی رست فهــ

شماره تعرفهنام کاالردیف

 901600و  )84232000 و84231000به استثناء   (8423لودسل1

E  842390 1وزنه هاي کالس2

3
سترون کننده هاي بخار براي سیاالت آبی در 

ظروف صلب آب بندي شده 
84192090  

9004 عینک محافظ  4

  66020000 و90211010  انواع عصاي معلولین   5

  90184990  آمالگاماتور  6

7  
سترون کننده هایی که در آنها از بخار با دماي 

  شودپایین همراه با فرمالدئید استفاده می
84192090  

8  
الکتروموتور هاي یونیورسال با سرعت اسمی بیش 

 دور در دقیقه10000از 

  850110و85012000و850131و 

85013200و850140و850151و850152

9  
از جمله الکتروموتورهاي (الکتروموتور سنکرون 

)کوپل مستقیم ماشین لباسشویی
"

"الکترو موتور جارو برقی  10

"   وات 10الکتروموتورها با توان خروجی کمتر از   11

12  
الکتروموتورهاي جریان مستقیم با ولتاژتغذیه بیش 

   وات 40از 
"

13  

مانند (میکروموتورهاي ولتاژ و توان پایین 

موتورهاي مورد استفاده در اسباب بازي ها و وسایل 

  )صوتی وتصویري 

"

"  الکتروموتورهاي نصب عمودي   14

"الکتروموتور پنکه سقفی   15

731100سیلندرهاي محتوي گاز  16

85073000و85074000باطري نیکل کادمیوم و نیکل متال از نوع دکمه اي   17

85479000و8307انواع لوله هاي محافظ هادي   18

85362090کنتاکتور  19

85362010و85365010و853620قطع کننده مدار براي مصارف صنعتی   20

85366100نگهدارنده المپ فلورسنت   21

85365090  کلید هاي دستگاه   22

85321000و85323000  خازن اصالح ضریب قدرت   23

  85043220و85043320و85043400  رانسفورماتور قدرت ت  24

  85016300و850164  ژنراتور   25

26  
کابل هاي هم ( انواع کابل هاي فرکانس رادیویی 

  )محور
85442000  

27  
کلیدهاي خودکار براي حفاظت در برابر اضافه 

  جریان تاسیسات الکتریکی خانگی و مشابه
853620  

    پوشاك حفاظتی  28
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  ISIRIتانداردها و مشخصات فنی مورد قبول فهرست اس

  

 براي فرآورده هاي غذایی و پزشـکی و کاالهـاي           تایید کننده کیفیت جهانی   گواهینامه هاي کیفیت سازمان هاي معتبر       *  

FDA1، مانند سازمان ...) بسته بندي و (مرتبط با آنها 
  ؛

رهایی که درتفاهم نامه هاي دو جانبه تنظـیم شـده ، پـذیرش  اسـتاندارد هـاي دو کـشور در          استانداردهاي ملی کشو  *   

  مبادالت تجاري قید شده باشد

  

  

                                               
1 - Food and Drug Administration

  عالمت اختصاري استانداردهاي مورد قبول  نوع استاندارد  ردیف

  (ISIRI )  استانداردهاي ملی ایران  1

: استانداردهاي بین المللی   2

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

  )در زمینه صنایع غذایی(  استانداردهاي کدکس -4

(ISO)
(ITU)
(IEC)  

  

(CODEX)  

 با (EN) کشورهاي عضو اتحادیه اروپا  استانداردهاي  3

  پیشوند استاندارد کشورهاي اروپایی 

    BSEN , DINEN: مانند 

اروپاییاستاندارد هاي کشور هاي   4

  

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

  (AFNOR) اسپانیا    ،(NEN) ، هلند (UNI)ایتالیا 

  (ON) اتریش   ،(IBN) بلژیک   ،(IPQ)پرتقال 

  ، (SFS) ، فنالند (SEE) لوکزامبورگ  ،(DS)دانمارك 

   ، چک(ELOT) یونان  ،(NSAI) ، ایرلند (SIS)سوئد 

:شمالی امریکاي ورهايکش 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 ملی کشور ژاپن   6

KS   کره جنوبی کشوری ملياستانداردها  7

AS   استرالیا کشوری ملياستانداردها  8

خودرو سازانی که موفق به استانداردهاي کارخانه اي   9

دارد براي خودرو تولیدي خود  استان55دریافت تاییدیه 

  شده اند  

)  پیوست 1مطابق با مندرجات جدول ( 
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  ISIRIفهرست استانداردها و مشخصات فنی مورد قبول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عالمت اختصاري استانداردهاي مورد قبول  نوع استاندارد  ردیف

ییـد    که بـصورت مـوردي بـه تا         ییسایر استانداردها   10

  مؤسسه رسیده است

 به شماره هاي ذیل در (GOST) استانداردهاي کشور روسیه -1

  :خصوص تیر آهن ، میلگرد و ناودانی 

 بال نیم  در خصوص تیرآهنGOST 26020استاندارد ) الف

  18 و16،14 براي سایزهاي ∂2پهن موازي گرید

 بال نیم  در خصوص تیرآهنGOST 8239استاندارد ) ب  

  20 براي سایز ∂1 ر گریدپهن شیبدا

 میلگرد گریدهاي  در خصوصGOST 5781استاندارد ) پ  

A-I و II A-و  A-III  

 ناودانی گرو نوردیده  در خصوصGOST 8240استاندارد ) ت  

  سبک

 در خصوص نبشی هاي فوالدي GOST 8509استاندارد)  ث 

  بال مساوي
ال  در خصوص نبشی هاي فوالدي بGOST 8510استاندارد)  ج

  نا مساوي

 به شماره هاي ذیل در (GB) استاندارد هاي کشور چین -2

  :خصوص تیر آهن ، میلگرد و ناودانی 

 در GB 700-88 و GB 706-88استاندارد ) الف

 بال نیم پهن شیبدار با گریدهاي خصوص تیرآهن

Q235D و Q275

   در خصوص میلگردGB 1499استاندارد ) ب  

مطابق (  درخصوص ناودانی GB 707-88استاندارد )  پ  

  ) ضمیمه این پیوست 2با سایزهاي مندرج درجدول شماره 
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  ISIRIفهرست استانداردها و مشخصات فنی مورد قبول 

 فهرست استانداردهاي کارخانه اي مورد قبول خودروسازان- 1شماره جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

باشد ی مورد قبول مؤسسه مآننام شرکت مادر که استاندارد یرانی اينام شرکت ها

ران خودرو  یع ا یه و توز  ی ته –ران خودرو   یا

   ساپکو–

  شرکت پژو فرانسه

پا ی سـا  - سـازه گـستر    - مگاموتور -پایسا

  دك ی

  

  سان ژاپن ی شرکت ن– یاموتور کره جنوبیشرکت ک

  تروئن فرانسهیشرکت س

 گسترش خدمات   -  دسکو    -پارس خودرو   

   پارس خودرو-

  سان ژاپنیشرکت ن

  شرکت مزدا ژاپن  دك ی مزدا –گروه بهمن 

  یشرکت دوو کره جنوب  ن پارس رای مد– کادك –کرمان موتور 

  ای شرکت سانتانا اسپان–س یشرکت لندرور انگل  مـرتـب 

   يوندای شرکت ه–سلر یمر کرایشرکت دا  زل یران خودرو دیا

   )( Neopln شرکت نئوپلن آلمان –) شرکت هواسانگ ( 

  ت ی شرکت فو–  آلمان MAN شرکت – ZFشرکت 

Voith آلمان     

   شرکت رنو فرانسه– سوئد شرکت ولو  زل یپا دیسا

    آلمان Voithت ی شرکت فو–شرکت رنو فرانسه   شهاب خودرو

  شرکت ولو سوئد   ران یران

  کویویشرکت ا  ادیزام

 شـرکت   -  ZF  شـرکت – شرکت ولو-  LIBHERشرکت  هپکـو

NEWHOLLAND  - شرکت MACMOTOR  

  MF  شرکت  –نز  یشرکت پرک  رانی ايشرکت تراکتور ساز
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  ISIRIفهرست استانداردها و مشخصات فنی مورد قبول 

  

  )GB 707-88مطابق استاندارد ( مقاطع ناودانی با بال شیبدار مورد تایید از نظر هندسی  -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  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



!!
71  

  

  اجراي فهرست کاالهاي مشمول مقررات 

  استاندارد از نظر برچسب انرژي اجباري 

شماره استاندارد مرجعمشمولنام کاالي ردیف

)تجدید نظر اول  ( 7872اتوي برقی خانگی1

3477-2ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی2

7874  تک فاز يالکتروموتورها3

7966  سه فاز يالکتروموتورها4

1563-2آبگرمکن هاي برقی مخزن دار5

7341انواع المپ هاي الکتریکی6

 و روش یمشخصات فن  -  فلورسنتيهاالمپباالست 7

مصرف انرژي و دستورالعمل ار ین معیی تع- آزمون 

يبرچسب انرژ

10759

4853-2یزر خانگیخچال فریزر و یخچال، فری8

)تجدید نظر اول ( 4910-2یکولر آب9

6016-2ي پنجره ايکولر گاز10

 )تیاسپل( گرما دوتکه يها ا پمپی/ ويگاز يکولرها11

ا سردی/سرد و و  روش آزمون –) بدون کانال(گرم 

ين مصرف انرژییتع

10638

 و روش آزمون ی مشخصات فن-  ي ادارتازیهجت12

 و دستورالعمل برچسب يار مصرف انرژین معییتع

يانرژ

10641

1220-2دار   گازسوز دودکشيبخار13

1828-2يآبگرمکن گازسوز فور14

4241-2ینی بنزي سواريخودروها15

8361ن ی سنگي خودروهایزلی ديموتورها16

6626-2کلتیانواع موتورس17

تیها از ظرفبادزن18

 مترمکعب بر ساعت3500 تا 170 

10634

7268-2 گازسوز بدون دودکشيبخار19

  

 عالوه بر رعایت    کاالهایی که در فهرست کاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري نصب بر چسب انرژي می باشند،              

استاندارد مورد قبول ملزم به رعایت معیار ها و مشخصات فنی مصرف انرژي بـوده و بایـستی داراي برچـسب انـرژي                       

  ) . برچسب انرژي باید فقط بر اساس استاندارد ملی مربوطه بر روي کاالها مذکور نصب گردد(باشند
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  استاندارداجباري اجراي  مشمول مقررات  برقیفهرست کاالهاي

   و الصاق برچسب انرژيين مصرف انرژیی تع

  

 مرجعیشماره استاندارد ملنام کاالردیف

  m3/h 3500  10634 تا 170بادزن محوري و گریز از مرکز از هوادهی   1

  7872  اتوي برقی خشک و اتوي برقی بخار  2

  3477-2  ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک  3

4  

 فاز مورد استفاده درصنایع مختلف و موتور الکتریکی القایی سه

کاربردهاي مسکونی و تجاري براي مصارف عمومی با توان خروجی 

 مذکور در يجداول گروه بازده انرژبا توجه به" ، kW75اسمی حداکثر 

  "استاندارد مربوطه 

7966  

5  

موتور مورد استفاده در ماشین لباسشویی، موتورهاي فن، موتورهاي 

 مذکور يجداول گروه بازده انرژبا توجه به"صنعتی، کولري، موتورهاي 

  "در استاندارد مربوطه 

7874  

  1563-2  آبگرمکن مخزن دار برقی خانگی  6

7  

المپهاي الکتریکی براي مصارف روشنایی عمومی و مشابه که مستقیما از 

المپهاي رشته اي تنگستن، المپهاي باالست (شبکه تغذیه می شوند 

ازجمله المپهاي فلورسنت دوکالهک، (اي فلورسنت سرخود، سایر المپه

، المپهاي تخلیه گازي )المپ فلورسنت فشرده مجزا از باالست

، المپهاي بخارجیوه با فشار زیاد، المپهاي (HID)بجزالمپهاي فلورسنت

  )بخارسدیم با فشار زیاد و المپهاي متال هالید

7341  

8  

سنت لوله اي باتوان نامی باالست الکترونیکی و مغناطیسی المپهاي فلور

W 20 وW40 که باولتاژ تک فاز متناوب با فرکانس Hz50 و گستره 

  ولت220- 240ولتاژ 

10759  

  m3/h 8500  2-4910تا 1700کولر آبی با ظرفیت اسمی هوادهی از   9

  10638  کولر گازي دو تکه  10

  4853-2  ) آنریشامل بدون برفک و غ( یزر خانگیخچال فریزر و یخچال، فریانواع   11

  6016-2  پنجره اي يولر گازک  12

  

برچسب انرژي باید فقـط بـر اسـاس    (    ممنوع می باشدB و  Aواردات لوازم و تجهیزات برقی با رتبه انرژي پایین تر از  -

  .)استاندارد ملی مربوطه بر روي کاالها مذکور نصب گردد
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