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 بسمه تعالی

 فهرست كاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری 

قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی  6ذیل ماده 2مجلس  شورای اسالمی ، مفاد تبصره  5/3/9331قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب  3و 2در اجرای مفاد ماده   

به کشور باید به رداتیو همچنین مصوبات شورایعالی استاندارد ، کیفیت کلیه کاالهای صنعتی ، خودروها ، قطعات خودرویی وکاالهای مصوب شورایعالی استاندارد وا 9339استاندارد ایران مصوب سال 

 تایید سازمان ملی استاندارد ایران برسد.

 باشد.تر از استانداردهای مورد قبول یا ضوابط فنی اعالم شده از طرف سازمان ، ممنوع می توزیع و فروش اینگونه کاالها باکیفیت پایین  تمرکز، لذا واردات ،   -

از سازمان ملی استاندارد ایران می گردد.COC (Certificate of Conformity )ورود کاالهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری به کشور موکول به اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق  -

 تذكر :

 11،  11،  11،  9بر اساس مواد  وفق مقررات و واردكنندگان كاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمایند 

 .با آنها برخورد می گرددقانون اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران 

 : یادآوری

، مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می باشند. ذیل مقررات صادرات و واردات در فهرست كتاباز  استخراج شدهشماره تعرفه های گمركی  متناظر باكلیه كاالهای  -1

 باشند.استاندارد اجباری میمشخص شده است ، فقط کاالهای ذکر شده ،مشمول  اجرای مقررات  *در ردیف شماره تعرفه هایی که با عالمت  : 1تبصره

 می باشد.اجرای مقررات استاندارد اجباری  مشمول شود باز اظهار دیگری تعرفه اساس کاال بر دلیلی هر به ،باشداستاندارد اجباری اجرای مقررات مشمول  ،ایدر صورتی که کاالیی در شماره تعرفه : 1تبصره 

تعرفه های مربوط به از جمله )می باشند و در صورتی که کاال در هر تعرفه دیگری اجرای مقررات استاندارد مشمول  63933966و  63932666ری با شماره تعرفه های موتو نقلیه وسایل برای ترمز انواع لنت مثال :

مشمول استاندارد اجباری می  موتوری نقلیه یلوسا ترمز لنت ری قرار نداشته باشد، انواعکاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجبا تعرفه اظهاری در فهرست حتی اگر اظهار گردد (موتوری نقلیه وسایلاجزاء و قطعات 

 د.نباش

ربن ها و ...( مورد مصرف تهویه مطبوع و یخچالها و انواع مواد اطفاء حریق ) از قبیل پودر، کف، گاز، گاز کربنیک، هالو ک کاالهای فقط گازهای خنک کننده ) گازهای مبرد( مورد مصرف در  19فصل از   : 3تبصره 

 باشند.میاجرای مقررات استاندارد اجباری مشمول در کپسولهای آتش نشانی 

 باشند.مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات میها انواع کنسروهای مواد غذایی و کمپوت :  1تبصره 

 باشند.مشمول  اجرای مقررات استاندارد اجباری نمی موتورهای دیزلی آنها( استثناءبه )آنها قطعات یدکی ماشین های راه سازی و معدنی و  :5تبصره 
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 .می باشد و موتورسیکلت و لوکوموتیو( تریلر)انواع سواری، وانت، اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کشنده منظور از خودرو  : 6تبصره 


 ( صادر و ارائه گردد. Certificate of Inspection) COIدر مبداء بازرسی و توســط شرکت های بازرسی برای آنها گواهینامه  دبای ، الزاماًمی باشند  "غیر قابل آزمون  "کاالهایی که در داخل کشور -2

زی بهتر است در مبداء بازرسی و توســط شرکت های می باشند ، به منظور جلوگیری از رسوب کاال در گمرکات کشور و افزایش رتبه کشور در تجارت فرامر "مدت زمان آزمون آنها طوالنی  "برای کاالهایی که -3

 ( صادر و ارائه گردد. Certificate of Inspection) COIبازرسی برای آنها گواهینامه 

زم به رعایت معیار و مشخصات فنی مصرف انرژی بوده و عالوه بر رعایت استاندارد مورد قبول مرتبط، مل ،"نصب بر چسب انرژی"اقالم نامبرده در فهرست کاالهای مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری  -4

 بایستی دارای برچسب انرژی باشند.

 تبصره  : 

س استاندارد ملی مربوطه و بدون در کشور مبدا بر روی کاال نصب شود )برچسب انرژی باید بر اساباید برچسب انرژی جزء  نشانه گذاری کاال محسوب می شود و قبل از ورود کاال به گمرکات کشور   -الف                

 حک لوگوی سازمان ملی استاندارد ایران در آن باشد(.

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

 (9/96/14ل از زمان تولید آنها گذشته باشد ) تاریخ اجرا از نباید بیشتر از یک سا خودرو تایرهای برای( COCل استاندارد استان )صدور گواهینامه انطباق توسط اداره ک هنگام -5

 (9/96/14) تاریخ اجرا از  .انده باشدباقی م آنها مصرف اعتبار مدت زمان یک دوم باید حداقل مواد اولیه غذایی برای( COCهنگام صدور گواهینامه انطباق توسط اداره کل استاندارد استان ) -6

 مدت زمان سوم دو ، باید حداقل) از قبیل انواع باطری، مواد غذایی آماده مصرف و ...(دارند ی که مدت زمان اعتبار مصرفیکاالها برای( COC) استان استاندارد کل اداره توسط انطباق گواهینامه صدور هنگام -3

  (9/96/14 از اجرا تاریخ)  .باقی مانده باشد آنها مصرف اعتبار

 مجاز می باشد. 613فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره  چای سیاهواردات   -3

 مجاز می باشد. 1116فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره  روغن زیتونواردات   -1

  شود.می انجام  11962بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره فقط  فلزات سنگین گندمآزمون  -96

 مجاز می باشد.  635-1فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره  و مشابه یپریزها و دوشاخه ها برای مصارف خانگ واردات -99

 می باشد. بیولوژیآزمونهای فیزیکی، شیمیایی، میکروبی، بسته بندی و شامل در مواد غذایی  ها آزمون ویژگی -92

 هیچگونه اظهار نظری نمی نماید.هستند(  اقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج. ا. 963هـ ماده بند ه دارای مجوز به استثناء خودرو هایی ک ) مستعمل سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص خودروهای -93

 کاالهای محموله انجام می شود)کنترل صد در صدی(. یک به یکبر روی  )به استثناء خودرو(  مستعمل وارداتی کاالهایسایر آزمونهای مربوط به  -94

 آزمون گردند. هم ایمنی الکتریکیرقی دستی باید از نظر انواع لوازم و وسایل برقی خانگی و ابزارهای ب -95

 اظهار می گردند، مشمول نظارتهای این سازمان قرار خواهند گرفت. در گمرکات کشور 9/96/9314که از تاریخ  این فهرست )مشخص شده با رنگ سبز(اضافه شده به جدید کاالهای  -96
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 از  و فهرست اطالعاتی استاندارد ملی مرتبط با برخی کاالهای مشمول رعایت معیار مصرف انرژی، فهرست ارائه دستورالعمل فارسی )یا انگلیسی( ، فهرست کاالهای مشمولفهرست استانداردهای مورد قبول -

 باشند.می دستیابیقابل )قسمت ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی(   www.isiri.org بر روی سامانه سازمان به آدرس ،  کاالهای مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری

 
 

 ردیف
 كاالیی

 نوع كاال شماره تعرفه شرح كاالیی

قابلیت 

آزمون در 

داخل 

كشور 

 ندارد

مدت 
زمان 

آزمون 

 طوالنی
 هاآزمون

 مواد یا قند افزودن بدون نشده، غلیظ شیر، خامه و شیر  9

 .دیگر کننده شیرین

 شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده دیگر : 64699666

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

 * 

 میکروبی -ها ویژگی

 *  درصد وزنی بیشتر نباشد. 6ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از  64692666

 *  .% بیشتر نباشد96اما از درصد وزنی باشد 6آن بیش از  ـ میزان مواد چرب 64694666

 *  %بیشتر باشد.96ــ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از  64695666

   *شیرخشک صنعتی  ـ ـ ـ  64629636 شیرخشک صنعتی    2
 میکروبی -ها ویژگی

64629616 

64622936 

شده،  ماست،  بسته خامه و ،  شیر (Buttermilk)دوغ  3

 یا شده تخمیر های خامه و شیرها سایر و  (Kephir)کفیر

 آن به یا شده ( غلیظAcidified شده  شده )اسیدی ترش

 یا شده خوشبو یا شده افزوده کننده شیرین مواد سایر یا قند

 .باشد شده افزوده کاکائو یا آن میوه به

   شیرخوار های مخصوص تغذیه کودکان ـ ـ ـ فرآورده 64639696

 *  ـ ـ ـ سایر 64639616 میکروبی -ها ویژگی

 *   ـ ـ ـ سایر 64631616

 *  گرمی و کمتر 566های  بندی شده به صورت بسته ـ ـ ـ کره بسته 64659696  کره  4

 *  گرم 566های بیش از  بندی شده به صورت بسته ـ ـ ـ کره بسته 64659626 میکروبی -ها ویژگی

   *کره پاستوریزه ـ  64651666

http://www.isiri.org/


4 
 

(، همچنین پنیر حاصل Unripened( یا)Uncuredـ پنیر تازه )نگرفته یا نبسته  64669666 کشک و پنیر  5

 (، و کشکWhey cheeseاز آب پنیر )

  

 میکروبی -ها ویژگی

   ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع 64662666

   ( غیراز رنده شده یا پودرشدهFonduه )شد ـ پنیر ذوب 64663666

  ( و سایر پنیرهای حاوی رگهBlue-Veinedآبی رنگ) های کپک ـ پنیر دارای رگه 64664666

 (Penicillium roqueforti) سیلی پنی تولید شده از طریق رکفورت

  

 *  ـ سایر پنیرها 64661666

 (Aromatic)خوشبوشده  حتی چای،  6

دات چای سیاه فقط در صورت انطباق با وار توضیح :

 مجاز می باشد 623استاندارد ملی ایران به شماره 

 3های اولیه که محتوی آن از  ـ چای سبز )تخمیر نشده( عرضه شده در بسته 61629666

 کیلوگرم بیشتر نباشد.

 * 

 هاویژگی

   ـ چای سبز )تخمیر نشده( عرضه شده به نحوی دیگر 61622666

   (Tea Bagای ) ـ ـ ـ چای کیسه 61623696

   ـ ـ ـ سایر 61623616

   فروشی بندی غیرخرده ـ ـ ـ کوبیده در بسته 61624696

 ـ ـ ـ سایر 61624616
 

  

   گندم دامیـ ـ ـ  96699196  گندم مخلوط و گندم  3
 مایکوتوکسین

   ـ ـ ـ سایر 96699116

   ـ ـ دانه 96691966
 فلزات سنگین- یکوتوکسینما

   ـ ـ سایر 96691166

 فلزات سنگین- مایکوتوکسین   ـ سایر 96621666 چاودار  3

 فلزات سنگین - مایکوتوکسین   ــ سایر 96631666 جو  1

   ـ سایر 96641666 سر دو جو  96
 فلزات سنگین - مایکوتوکسین



5 
 

 میکروبی -ویژگیها– مایکوتوکسین   ذرت دامیـ ـ ـ  96651696 ذرت  99

 فلزات سنگین -مایکوتوکسین  -ویژگی ها    ـ ـ ـ سایر 96651616

 مایکوتوکسین   ـ شلتوک 96669666 برنج  92

   یا برنج قهوه ای ( cargoـ برنج پوست کنده ) برنج کارگو  96662666

   د شده ، حتی صیقلی یا براق شدهـ برنج نیمه سفید یا برنج کامل سفی 96663666 فلزات سنگین - مایکوتوکسین-ویژگی 

   ـ خرده برنج 96664666

 فلزات سنگین - مایکوتوکسین   ـ سایر 96631666 ای( خوشه )ذرت ای دانه سورگوم  93

   گندم سیاهـ  96639666  (Alpiste)الپیست  و ارزن سیاه، گندم  94

   ـ ـ سایر 96632166 فلزات سنگین - مایکوتوکسین

   سایر غالتـ  96631666

 مایکوتوکسین -ویژگی    (.Meslinگندم و چاودار) گندم یا آرد مخلوط آرد ـ 99696666 (Meslin).چاودار  و گندم مخلوط آرد یا گندم آرد  95

چاودار  و گندم مخلوط آرد یا گندم از آرد غیر غالت آرد  96
.(Meslin) 

   ـ آرد ذرت 99622666

   رد برنجـ ـ ـ آ 99621696 هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر 99621616

حبه  به صورت غالت فشرده هم به و غالت زبره غالت، بلغور  93
.(Pellet) 

 مایکوتوکسین   ـ ـ از گندم 99639966

   ـ ـ از ذرت 99639366

   ـ ـ سایر 99639166 مایکوتوکسین-ویژگی 

   ـ به هم فشرده به صورت حبه 99632666

 مایکوتوکسین -ویژگی ها   ـ ـ از جو دو سر 99649266 شده، پهن  مقشر، دیگر )مثالً نحوی به شده کار تغال دانه  93
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 شده، خرد یا ،قاچ (Pearled)،  مدور  (Flaked)شده فلس

 شده، پهن کامل، غالت، جوانه 9666برنج شماره   باستثنای

 (Ground).شده  آسیاب یا شده فلس

   تـ ـ از سایر غال 99649166

   ـ ـ از جو دو سر 99642266

   ـ ـ از ذرت 99642366

   ـ ـ از سایر غالت 99642166

   شده شده یا آسیاب کامل، پهن شده، فلس ـ جوانه غالت، 99643666

 از لحاظ ولی شده، تصفیه حتی ن، آ اجزاء و سویا روغن  91

 تغییر نیافته شیمیایی

   *سویا  روغنـ   95631666
 هاویژگی

از  ولی شده، تصفیه حتی ن، آ اجزاء روغن بادام زمینی و  26

 تغییر  یافته شیمیایی لحاظ

   ـ  سایر 95631666
 هاویژگی

 از لحاظ ولی شده، تصفیه حتی ن، آ اجزاء و زیتون روغن  29

 تغییر  یافته شیمیایی

   (virginبکر )ـ  95619666
 هاویژگی

   ـ  سایر 95611666

 می دست به زیتون از منحصراً که آنها اجزاء و ها روغن یرسا  22

 و نیافته تغییر لحاظ شیمیایی از ولی شده تصفیه حتی آید،

 روغن اجزاء یا ها روغن با آنها یا اجزاء ها روغن این مخلوط

 . 9561 مشمول شماره های

تصفیه شده  ، حتیآید ها و اجزاء آنها که منحصراً از زیتون به دست می سایر روغن 95966666

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

 9561های مشمول شماره اجزاء روغن

  

 هاویژگی

لحاظ  از ولی شده تصفیه حتی آن، اجزاء و نخل روغن  23

 .نیافته تغییر شیمیایی

   روغن خامـ   95999666

 هاویژگی

    R.B.Dـ ـ ـ  95991696

   RBDاستئارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ ـ ـ ـ  95991646

   ـ ـ ـ سایر 95991616

کاذب )کارتام  زعفران یا گلرنگ روغن آفتابگردان، دانه روغن  24

Carthame تصفیه آنها، حتی اجزاء و دانه پنبه روغن ( یا 

 نیافته تغییر شیمیایی لحاظ از ولی شده

   ـ ـ سایر 95929166
 هاویژگی

   ـ ـ سایر 95922166

 هاویژگی   استئارین ---- 95932199 و باباسو روغن یا (Palm kernel) کرنل پالم روغن ،  25
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 شیمیایی تغییر لحاظ از ولی شده حتی تصفیه اجزاءآنها،

 نیافته

 
 

 استئارین کرنل پالم ---- 95932192

 

  

 سایر ---- 95932191

 

  

   سایر --- 95932116

   RBDاستئارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ  ---- 95932119

   سایر ---- 95932111

 آنها اجزاء و خردل روغن لفت، کانوال ، روغن یا کلزا روغن  26

 نیافته تغییر لحاظ شیمیایی از ولی شده تصفیه حتی

   ـ ـ سایر 95949166
 هاویژگی

   یرـ ـ سا 95941166

ژوژوبا  روغن نباتی )از جمله ثابت های روغن و ها چربی سایر  23

(Jojoba)ازلحاظ ولی شده، تصفیه آنها ،حتی اجزاء ( و 

 تغییر نیافته شیمیایی

 توضیح :

 –روغن کنجد در صورتی که مصرف دارویی  ) انسانی 

حیوانی(  داشته باشد با تایید وزارت بهداشت و یا تایید 

ی ایران، مشمول استاندارد اجباری نمی سازمان دامپزشک

 باشند.

   ـ ـ سایر 95959166

 هاویژگی

   ـ ـ سایر 95952166

   و اجزاء آنهاـ روغن کنجد  95955666

   *روغن های نباتی خوراکی  ـ ـ ـ  95951616

 یا جزئاً آنها، اجزاء و نباتی یا حیوانی های روغن و ها چربی  23

 استریفیه یا  ری  اینتراستریفیه یا شده، هیدروژنه کالً

 دیگری نحو به اما یا تصفیه نشده،  شده االئیدینیزه تصفیه

 .نشده آماده

   های حیوانی و اجزاء آنها ها و روغن ـ چربی 95969666

 هاویژگی

 ـ ـ ـ روغن جانشین کره کاکائو 95962696

 C.B.S)Cocoa Butter Substite) 

  

   CBE  ،CBRـ روغن  ـ ـ 95962626

   ـ ـ ـ سایر 95962616

های خوراکی از چربی ها یا ،مخلوط ها یا فرآورده مارگارین  21

 روغن های حیوانی یا نباتی

 میکروبی - هاویژگی *  ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع 95939666

  هاویژگی *  ـ ـ ـ سایر 95931616
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 هاویژگی   * روغن های نباتی خوراکی 95936666 *روغن های نباتی خوراکی   36

 یا گوشت، احشاء از مشابه، محصوالت و سوسیسون سوسیس،  39

 این محصوالت اساس بر غذایی های فرآورده خون؛ از

 *  سوسیس، سوسیسون و محصوالت مشابه، از گوشت 96696666
 میکروبی -هاویژگی

 *  * گوشت و همبرگر آماده  ـ  کنسروهای ـ ـ 96629616 گوشت و همبرگر آماده کنسروهای  32
 میکروبی - هاویژگی

96621666 

 میکروبی - هاویژگی *  * های ماهی ـ کنسرو 96642666 ماهی کنسروهای  33

 میکروبی -هاویژگی *  *کنسروهای میگو و روبیان  ـ  96652166 کنسروهای میگو و روبیان  34

 لحاظ از خالص رزساکا و چغندر یا نیشکر شکر و قند  35

 حالت جامد به شیمیایی،

   شده کننده اضافه یا رنگ خوشبوکننده آن مواد ـ ـ که به  93691966
 هاویژگی

   ـ ـ سایر 93691166

   ( حتی پوشیده شده از قند و شکرChewing-gumـ آدامس ) 93649666 کاکائو( سفید)بدون شکالت شیرینی همچنین  36
 هاویژگی

   ـ سایر 93641666

 هاویژگی   کره، چربی و روغن کاکائو 93646666 کاکائو روغن و چربی کره،  33

 شیرین مواد سایر یا شکر قند، افزودن بدون کاکائو، پودر  33

 کننده

   های کمتر از ده کیلوگرم بندی ـ در بسته  ـ ـ 93656696
 هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر 93656616

   کننده افزوده شده به آن ـ پودر کاکائو حاوی قند یا شکر یا سایر مواد شیرین 93669666 کاکائو دارای خوراکی یها فرآورده سایر و شکالت  31

 هاویژگی

( به Bar(، قلم یا میله )Slab(، تخته )Blockها به صورت بلوک ) ـ سایر فرآورده 93662666

( یا به Granuleریز ) کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه 2وزن بیش از 

( که وزن Immediate packingهای اولیه ) بندی صورت فله در ظروف یا بسته

 محتوی آن بیش از دو کیلوگرم باشد.

  

   (Filledـ ـ پر شده ) 93663966

   ـ ـ پرنشده 93663266

   ـ سایر 93661666
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 از یا فکول زبره، نشاسته، ، بلغور آرد، از غذایی های فرآورده  46

 درصد 46 از کمتر حاوی بوده یا کاکائو فاقد که مالت عصاره

 شده گرفته چربی کالً براساس محاسبه شده کاکائوی وزنی

 تعرفه دیگر شماره مشمول و نشده گفته جای دیگر در و بوده

 6469مشمول  محصوالت غذایی های فرآورده نشده باشد؛

 وزنی درصد 5 از رکمت یا کاکائو بوده فاقد که 6464لغایت 

 دیگر جای در و باشند شده گرفته کامالً چربی کاکائوی دارای

 .باشد نشده تعرفه دیگر شماره مشمول نشده و گفته

   فرآورده ها برای تغذیه کودکان که برای خرده فروشی بسته بندی می شود 91699666

 هاویژگی

سازی یا  ، نان شیرینیـ مخلوط و خمیرها برای تهیه محصوالت خبازی 91692666

 9165سازی شماره  بیسکویت

  

 یا گوشت شده )با پر یا شده پخته حتی غذایی، خمیرهای  49

 ما اسپاگتی، قبیل از نحوی دیگر، به شده آماده یا مواد( سایر

 (Gnocchi)، (Ravioli)فرنگی، راویولی رشته کارونی،

 نللونی کان (Cannelloni)الزانی ، (Lasagna)، نیوکی

  .شده آماده حتی،

   مرغ ـ ـ حاوی تخم 91629966

 هاویژگی

   ـ ـ سایر 91629166

   ـ خمیرهای غذایی پر شده ) حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر( 91622666

   ـ سایر خمیرهای غذایی 91623666

 (Swellingکردن) پف عمل با که غالت براساس ها فرآورده  42

 Corn)فلیکز باشند)مثالً، کورن آمده دست به نداد تفت یا

flakes یا فلس شکل به یا دانه ورت ذرت( به از ، غالت )غیر 

 ،پیش  )زبره و بلغور آرد، باستثنای(شده  کار های دانه سایر

 گفته دیگر جای در که دیگر، نحوی شده به آماده یا پخته

 .باشد نشده تعرفه دیگر مشمول شماره و نشده

 *  کردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. های غالت که با عمل پف ـ فرآورده 91649666

 هاویژگی

های  های غذایی حاصل از برگه غالت تفت داده نشده یا ازمخلوط برگه ـ فرآورده 91642666

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

  

   برشته ـ خرده گندم 91643666

   ـ سایر 91641666

 سازی، یا بیسکویت سازی شیرینی نان خبازی، محصوالت  43

 کاکائو دارای حتی

   (knackebrot« )کنکه بروت»(، موسوم به Crispbreadـ نان خشک و ترد ) 91659666

 هاویژگی

   ـ نان زنجبیلی و همانند 91652666

   اند کننده افزوده آنها مواد شیرینهایی که به  ـ ـ بیسکویت 91653966

 *  ها و ویفرها ـ ـ ویفل 91653266

   (، نان برشته شده و محصوالت برشته شده مشابهRusksـ نان سوخاری ) 91654666

 *  سایر ) محصوالت خبازی( --- 91651616
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 جوهر در سرکه یا در بجز شده محفوظ یا آماده فرنگی گوجه  44

 .سرکه

 *  فرنگی ـ ـ ـ رب گوجه 26621696
 هاویژگی

 *  ـ ـ ـ سایر 26621616

 جوهر یا در سرکه بجز شده محفوظ یا آماده سبزیجات سایر  45

 2666 شماره محصوالت مشمول از غیر نزده، یخ سرکه،

   سیب زمینی - 26652666

 هاویژگی

   ـ زیتون 26653666

   Saccharataعنو Zea maysـ ذرت شیرین  26653666

 *  *ـ ـ خیار شور  26651166

 که ، میوه خمیر و ،پوره (Marmalade)مار ماالد ، ژله مربا،  46

 سایر یا قند بدون افزودن یا با آمده دست به پختن وسیله به

 .کننده شیرین مواد

 *  ـ سایر  ـ ـ 26639616
 هاویژگی

 انواع کمپوت :   43

 به محفوظ شده یا ،آماده تاتنبا خوراکی اجزاء سایر و میوه

 کننده شیرین سایر مواد یا قند افزودن بدون یا با دیگر، نحوی

 دیگر شماره مشمول و گفته نشده دیگر درجای که الکل یا

  .باشد نشده تعرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 *  *کمپوت بادام زمینیـ ـ  26639966

 میکروبی - هاویژگی

 *  *هاکمپوت مخلوطـ ـ  26639166

 *  *کمپوت آناناسـ  26632666

 *  *مرکبات کمپوت ـ 26633666

 *  *کمپوت گالبیـ  26634666

 *  *کمپوت زردآلوـ  26635666

 *  *کمپوت گیالس و آلبالوـ  26636666

 *  *هلو، همچنین شلیل و شفتالو کمپوت ـ 26633666

 *  *توت فرنگی کمپوت ـ 26633666

 میکروبی *  *کمپوت مغز نخلـ ـ  26631966

 میکروبی *  *کمپوت قره قاط ـ ـ  26631366
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 میکروبی - هاویژگی *  *ها کمپوت مخلوطـ ـ  26631366

 میکروبی *  *هاکمپوت ـ ـ سایر 26631166

 و آب (Grape must)تازه( انگور آب میوه)همچنین آب  43

 بدون یا الکل،با افزودن بدون و نشده تخمیر سبزیجات،

 .کننده شیرین مواد سایر یا قند افزودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   یخ زده ـ ـ 26619966

 میکروبی - هاویژگی

   تجاوز نکند. 26ـ ـ یخ نزده با یک مقیاس بریکس که از  26619266

   ـ ـ سایر 26619166

   دتجاوز نکن 26ـ با یک مقیاس بریکس که از  ـ  26612966

   ـ ـ سایر 26612166

   تجاوز نکند 26ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  26613966

   سایر  ـ ـ 26613166

   تجاوز نکند 26ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  26614966

   میوه تغلیظ شده )کنسانتره( ـ آب  ـ ـ 26614196

   ـ سایر  ـ ـ 26614116

   فرنگی ـ آب گوجه 26615666

   تجاوز نکند 36ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  26616966

   ـ ـ سایر 26616166

   تجاوز نکند 26ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  26613966

   سایر ـ ـ  26613166

   ـ ـ آب قره قاط 26613966

   نتره موز، انبه، گودا، پشن فروت و لیچی(ـ آب میوه تغلیظ شده )کنسا  ـ ـ 26613196
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 ـ سایر  ـ ـ 26613116

) از این تعرفه ، کاالهایی که استاندارد ویژگی ندارند، فقط آزمونهای میکروبی انجام 

 می شود(

  

 میوه و سبزیجات های آب ـ مخلوط 26611666
 

  

( Concentratesهای ) شده تغلیظ و ها اسانس ها، عصاره  41

 یا محصوالت این ها براساس فرآورده و ماته یا چای هوه،ق

 های بدل سایر و داده بو کاسنی یا ماته؛ چای قهوه، براساس

 های آنها شده تغلیظ و ها اسانس ها، و عصاره داده بو قهوه

   ها یا براساس قهوه ها یا تغلیظ شده ها، اسانس ها براساس عصاره ـ ـ فرآورده 29699266

 هاویژگی
ها و تغلیظ شده  ها، اسانس های بوداده و عصاره ـ کاسنی بو داده و سایر بدل قهوه 29693666

 آنها

  

 هاویژگی   (Prepared baking powders) آماده پودر ـ بیکینگ  29623666  آماده پودر بیکینگ  56

 و ها شده، چاشنی آماده های سس و سس برای ها فرآورده  59

 . آماده خردل و زبره خردل و ردآ شده؛ مخلوط های ادویه

   ـ سس سویا 29639666

 هاویژگی

   های گوجه فرنگی ( وسایر سسTomato ketchupفرنگی ) ـ کچاپ گوجه 29632666

   آرد و زبره خردل و خردل آمادهـ  29633666

   ـ سایر 29631666

آنها  به مربوط های فرآورده و آبگوشت سوپ،  52

(Composite) مرکب هموژنیزه غذایی های فرآورده. 

   های مربوط به آنها ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده 29649666
 هاویژگی

   هموژنیزه  (،Compositeمرکب ) های غذایی ـ فرآورده 29642666

حتی Edible ice)  زده ) یخ های شربت سایر و بستنی  53

 .کاکائو دارای

 هاویژگی   (، حتی دارای کاکائو.Edible iceزده ) های یخ بستنی و سایر شربت 29656666

 مشمول و نشده گفته دیگری درجای که غذایی های فرآورده  54

 .باشد نشده تعرفه دیگر شماره

   ـ استابیالیزر  ـ ـ 29661696

 هاویژگی

   ـ امولسیفایر  ـ ـ 29661626

   ـ ژل کیک  ـ ـ 29661646

   یداناکس ـ آنتی  ـ ـ 29661656

   آدامس بدون قند ـ  ـ ـ 29661635

 هاویژگی   معدنی و آب گازدار شده ـ آب 22699666 آبهای مصنوعی و یا طبیعی معدنی آبهای ،همچنین آب  55
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 شیرین مواد سایر یا(Artificial) قند آنها به که شده، گازدار

 باشد؛ اضافه نشده خوشبوکننده یا کننده

   ـ سایر 22691666

 آنها به که شده گازدار آبهای و معدنی آبهای همچنین آب،  56

 اضافه شده خوشبوکننده یا کننده موادشیرین سایر یا قند

 آب یا آب میوه باستثنای غیرالکلی، های نوشابه سایر و باشد،

 2661 شماره مشمول سبزیجات

ند یا سایر مواد ـ آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به آنها ق 22629666

 کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد شیرین

  

   مکمل های غذایی مایع )نوشیدنی(ـ   ـ ـ 22621696 هاویژگی

   ـ سایر  ـ ـ 22621616

 که الکل آن undenatured) )  نشده تقلیب اتیلیک الکل  53

 عرق سایر .اتیلیک الکل باشد؛ بیشتر یا حجمی درصد 36

 میزان. هر به شده تقلیب  (Spirits)های 

   درصد خالص 966ـ اتانول )الکل اتیلیک، هیدرواکسید(   ـ ـ 22639696
 هاویژگی

   *( ـ اتانول )الکل اتیلیک  ـ ـ 22639616

 به سرکه جوهر از که خوراکی سرکه بدل و خوراکی سرکه  53

 آید می دست

به استثناء  آید جوهر سرکه به دست می سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از 22616666

 سرکه بالزامیک

 هاویژگی  

ـ آرد، زبره و بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله ،از گوشت یا احشاء،تفاله چربیهای  23699666 خوراک دام  51

 حیوانی

  

 مایکوتوکسین

دفداران یا ـ آرد،زبره و بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله،از ماهی یا قشرداران ،ص 23692666

 سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

  

 شکل به  فشرده هم به حتی آخال، سایر و فضوالت سبوس،  66

 سایر از کردن یا آسیاب کردن، الک از که گلوله یا حبه

 آید. می دست غالفدار به نباتات یا غالت روی بر عملیات

   ـ از ذرت 23629666

   ـ از گندم 23623666 مایکوتکسین

   ـ از سایر غالت 23624666

 حتی  خرد جامد، های آخال سایر و (Oil-cake)   کنجاله  69

 از استخراج که گلوله یا حبه شکل به فشرده هم به یا شده

 می آید دست به سویا روغن

شده یا به هم فشرده به  های جامد، حتی خرد ( و سایر آخالOil-cakeکنجاله ) 23646666

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

  
 مایکوتوکسین  -ویژگی 

 هم به یا شده ساییده حتی جامد، های آخال سایر و کنجاله  62

 روغن  بادام استخراج از که گلوله یا حبه شکل به فشرده

 .می آید دست به   (Arachide)زمینی 

یا به هم فشرده به شکل حبه  ساییده شده  های جامد، حتی .  کنجاله و سایر آخال 23656666

 آید ( به دست میArachideبادام زمینی )  یا گلوله که از استخراج روغن

  
 مایکوتوکسین

 هم به یا شده ساییده حتی جامد، های آخال سایر و کنجاله  63

 روغن یا ها چربی از استخراج که گلوله یا حبه شکل به فشرده

 شماره مشمول که یآنهای از غیر آیند، دست می به نباتی های

 .شوند می 2365یا  2364های 

 مایکوتوکسین  -ویژگی    پنبه دانه ـ از  23669666

   ـ از دانه کتان 23662666

   ـ از تخم آفتابگردان 23663666 مایکوتوکسین

   های کلزایا کانوال دارای مقدار کمی اسید اروسیک ـ ـ از دانه 23664966
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   سایرـ ـ  23664166

   (Coprahـ از نارگیل یا از کپرا ) 23665666

   ـ از مغز هسته و میوه نخل 23666666

   کنجاله گلرنگ ـ ـ ـ 23661696

   سایر ـ ـ ـ 23661616

 استفاده مورد حیوانات تغذیه برای که انواعی از ها فرآورده  64

 .گیرد می قرار

 

، طیور و آبزیان که به عنوان افزودنیهای خوراک دامتوضیح : 

مکمل دارویی مورد تایید سازمان دامپزشکی ایران هستند، 

 مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.

   خوراک آماده آبزیانـ ـ ـ  23611696

 مایکوتوکسین

   ـ ـ ـ افزودنیهای خوراک آبزیان 23611626

   ـ ـ ـ افزودنیهای خوراک دام و طیور 23611636

   ـ ـ ـ خوراک آماده دام و طیور 23611646

   ـ ـ ـ سایر 23611616

   *ـ نمک )از جمله نمک آماده برای سر سفره و نمک تقلیب شده(  ـ ـ 25696696 انواع نمک طعام  65
 هاویژگی

   *ـ ـ ـ انواع نمک طعام  25696616

 و سولفاته سوپر سیمان ، مذاب سیمان ، پرتلند سیمان  66

  شده رنگ حتی ، همانند هیدرولیک های سیمان

 *  ـ ـ سیمان 25239666

 هاویژگی

 *  ـ ـ سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 25232966

 *  ـ ـ سایر 25232166

 *  ـ ـ ـ  سیمان کوره بلند 25231696

 *  ـ ـ ـ سیمان پوزوالنی  25231626

 *  ـ ـ ـ  سایر 25231616

 هاویژگی   بنزین --- 23969296 قیری، معدنی مواد از حاصل های وروغن نفتی روغنهای  63
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 مشمول و نشده گفته دیگر جای در که هایی ؛فرآورده غیرخام

 یا وزنی درصد 36 دارای که باشد، نشده دیگرتعرفه شماره

 ،این باشد قیری معدنی مواد از روغنهای حاصل یا نفت بیشتر

 باشد؛ ها آوردهفر این دهنده اصلی تشکیل اجزاء از ها روغن

 ..روغنها آخال

   ـ ـ ـ سایر 23969216

   ـ ـ ـ روغن موتور 23969196

   گریس ـ ـ ـ 23969126

   *پایه معدنی ـ ـ ـ روغن موتور 23969146

   *، روغن دنده، روغن هیدرولیک ـ ـ ـ روغن موتور 23969116

محتوی گاز اکسیژن ) در صورتی که سیلندر محتوی  سیلندر   63

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

 استاندارد مربوطه باشد(

   *سیلندر محتوی گاز اکسیژن   --- 23644666
 هاویژگی

 هاویژگی   *ی اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذای 23612626 اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی  61

 مایکوتوکسین ها -هاویژگی   *دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوراک دام --- 23352616 دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوراک دام  36

 21699666 هگزان  مورد مصرف در صنایع غذایی  39

21629966 

 هاویژگی   * مورد مصرف در صنایع غذاییهگزان  ---

صرفأ گازهای خنک کننده )گازهای مبرد( مورد مصرف  21از تعرفه های فصل  - 21فصل  انواع مواد اطفاء حریقزهای مبرد( و گازهای خنک کننده )گا  32

در محصوالت تهویه مطبوع و یخچالهای موجود و جدید و انواع مواد اطفاء حریق ) 

های از قبیل پودر، کف، گاز، گاز کربنیک، هالو کربن ها و ...( مورد مصرف در کپسول

 * باشندآتش نشانی مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می

  

 هاویژگی

 هاویژگی   *اسید سیتریک خوراکی  -- 21939466 اسید سیتریک خوراکی  33

 باند و گاز زخم بندی  34

) در صورتی که روی بسته بندی کاال به استریل بودن آن 

 هم انجام شود. ( سترونیاشاره شود باید آزمون 

   * باند و گاز زخم بندی 36651696
 هاویژگی

36651616 

 نخ های جراحی  35

) در صورتیکه روی بسته بندی کاال به استریل بودن آن اشاره 

 شود باید آزمون سترونی هم انجام شود. (

   نخ های جراحی بدون سوزن  --- 36669696
 هاویژگی

 میاییساخت شی با حتی سنتتیک، آلی کننده رنگ مواد  36

 که فصل این 3 در یادداشت مذکور های ه فرآورد مشخص؛

  باشند؛ می سنتتیک کننده آلی رنگ مواد براساس

   (Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32649996
 هاویژگی

32649916   
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ساخت  با حتی سنتتیک، آلی کننده رنگ مواد -ادامه 

 این 3 در یادداشت مذکور های ه فرآورد مشخص؛ شیمیایی

  باشند؛ می سنتتیک کننده آلی رنگ مواد براساس که فصل

 

 

 
 

   (Mordantـ ـ ـ مواد رنگی دندانه ) 32649296

   (Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32649226

   * (Master Bachمستربچ ) و گرانول (Mordantمواد رنگی دندانه )  --- 32649216

   ـ ـ رنگهای نساجی کاتیونیکـ  32649396

   (Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32649326

   *( Master Bachمستربچ ) گرانولو  رنگهای نساجی کاتیونیک  --- 32649316

   (Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32649496

32649416 

   (Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32649596

32649516 

   (Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32649696

32649616 

   ـ ـ ـ خمیر پیگمنت چاپ پارچه 32649396

   (Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32649326

   * (Master Bachمستربچ ) گرانولو  خمیر پیگمنت چاپ پارچه --- 32649316

   ـ ـ ـ مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه 32649196

   (Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32649126

   * (Master Bachمستربچ ) گرانولو  ـ ـ ـ مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه 32649116

 هاویژگی   * های ساختمانی ها و پوشش رنگ ـ ـ ـ  32639696  های ساختمانی ها و پوشش رنگ  33
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 و

  ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی ها و ورنی الک

 مدت زمان  آزمون رنگ روغنی طوالنی  می باشد. یح :توض

 * ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی ها و ورنی الک ـ ـ ـ  32639626

 32639636 

32639616 

32632696 

32632626 

32632636 

32632616 

32631696 

32631626 

32631616 

 های ساختمانی ها و پوشش رنگ  33
 مدت زمان  آزمون رنگ روغنی طوالنی  می باشد. توضیح : 

 هاویژگی   های ساختمانی ها و پوشش ـ ـ ـ رنگ 32619646

   *بتونه فوری سلولزی ، بتونه سنگی، بتونه روغنی  ـ 32949666 بتونه فوری سلولزی ، بتونه سنگی، بتونه روغنی ـ   31
 هاویژگی

32941666 

   *پودر بچه و پودر پوستی بزرگسال  33641966 پودر بچه و پودر پوستی بزرگسال  36
 هاویژگی

33641166 

 مو آرایش و پاکیزگی برای ها فرآورده  39

 

 برای شامپوهای طبی و شامپوهای بدنی که توضیح :

استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می 

 شود

    ـ شامپوها 33659666

 میکروبی - هاویژگی

 و همچنین پودر دندان، یا دهان بهداشت برای ها فرآورده  32

 پاک برای مورد استفاده نخ )عاریه(؛ دندان تثبیت برای خمیر

 یبسته ها صورت به (Dental floss)دندانها  بین کردن

 *  مواد پاک کننده دندان - 33669666
 هاویژگی

   (Dental floss) ـ نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها 33662666
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 *  *خمیر دندان  ـ 33661666 .جداگانه خرده فروشی

 تانسیواکتیف که آلی های فرآورده و محصوالت ها؛ صابون  33

 به یا تکه میله، چونه، یا شمش شکل به دارند، صابون مصرف

 های فرآورده و صابون؛ محصوالت دارای حتی قالبی، اشکال

 درنظر بدن پوست شستشوی به منظور که تانسیواکتیو آلی

 برای شده بندی بسته کرم، یا مایع به شکل اند، شده گرفته

 نمد آوات، کاغذ، باشند؛ صابون حاوی اگر فروشی حتی خرده

 با یا با صابون شده پوشانده یا شده اندود آغشته، های و نبافته

 (Detergents).کننده  پاک مواد

 

 توضیح : 

برای شامپوهای بدن که استاندارد ویژگی ندارند فقط  

 آزمونهای میکروبی انجام می شود

   ـ ـ ـ صابون حمام و دستشویی 34699996

 هاویژگی

   ـ ـ ـ صابون گلسیرینه 34699926

   بون بچهـ ـ ـ صا 34699936

   ـ ـ ـ صابون طبی 34699946

   ـ ـ ـ صابون رختشویی 34699956

   ـ ـ ـ سایر 34699916

   ـ ـ سایر 34699166

   ـ ـ ـ مایع 34692696

   ـ ـ ـ پودر 34692646

   ـ ـ ـ سایر 34692616

ف که به منظور شستشوی پوست بدن های آلی تانسیو اکتی ـ محصوالت و فرآورده 34693666

بندی شده برای خرده فروشی  اند، به شکل مایع یا کرم، بسته در نظر گرفته شده

 به استثناء ژل بهداشتی بانوان  باشندحتی اگر حاوی صابون 

  

ها(؛  صابون از تانسیواکتیف)غیر آلی گاز پاک کن ، مواد  34

 از ) ستشوبرای ش ها فرآورده تانسیواکتیف، های فرآورده

 های فرآورده برای شستشو( و کمکی های فرآورده جمله

 مشمول که آنهایی از غیر دارای صابون حتی تمیزکردن،

 .باشند می3469 شماره

   *گاز پاک کن  34629996

 هاویژگی

34629926 

های  اوردهـ ـ ـ دترجنت )قالبی( پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فر 34622696

 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 5بندی  همانند با بسته

  

های همانند با  ـ ـ ـ پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراورده 34622626

به استثناء  های شستشو کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین 5بندی  بسته

 نده ماشین ظرفشوییقرص و مایع براق کن

  

   سایرـ ـ ـ  34622616
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ـ ـ ـ پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با  34621696

 کیلوگرم 5بندی  بسته

  

   *روغن موتور 34631196 انواع روغن موتور   35
 هاویژگی

34631116 

   های همانند برای کفش یا چرم ها و فرآورده ها، کرم ـ واکس 34659666 انواع واکس  36

 هاویژگی

ها یا  های همانند برای نگهداری مبلمان چوبی، پارکت ها، کرم و فرآورده ـ واکس 34652666

 سایر اشیاء چوبی

  

ها برای  های همانند برای بدنه وسایل نقلیه باستثنای واکس ـ واکس و فرآورده 34653666

 فلزات

  

 هاویژگی   های آن ـ پنیر مایه و کنسانتره 35639666 های آن مایه و کنسانتره پنیر  33

 هاویژگی   3664بازی شماره  آتش ها، غیر از اشیاء فن کبریت   36656666 کبریت  33

 هاویژگی   * خانگی حشره کشـ ـ ـ ـ  33631929 خانگی حشره کش  31

کپسولهای مورد مصرف در و مواد اطفاء حریق انواع پودرها   16

 آتش نشانی

گاز کربنیک، هالو کربن انواع پودرها و مواد اطفاء حریق ) از قبیل پودر، کف، گاز،  33936666

 *مورد مصرف در کپسولهای آتش نشانی ها و ...(

  
 هاویژگی

 *  *مایع ترمز آماده ـ ـ ـ 33916696 انواع مایع ترمز  19
 هاویژگی

33916616 

 هاویژگی *  شده برای ذوب یخ های ضدیخ و مایعات آماده فرآورده 33266666  ذوب یخ  برای شده آماده مایعات و ضدیخ های فرآورده  12

 های ریخته قالب مغزی یا ها قالب برای آماده های چسباننده  13

 یا صنایع شیمیایی های فرآورده و شیمیایی محصوالت گری؛

 لوطمخ از های متشکل فرآورده وابسته )ازجمله صنایع

 مشمول و نشده دیگر گفته درجای که طبیعی(، محصوالت

 باشد نشده تعرفه دیگر شماره

 *  * های آماده برای سیمان، مالط و بتون افزودنی ـ ـ ـ 33244696

 هاویژگی
33244626 

33244636 

33244616 

 هاویژگی *  های غیرنسوز ها و بتون ـ مالط 33245666



21 
 

 هاویژگی   های مورد مصرف در صنایع غذایی ـ ـ ـ اسانس 33241666 های مورد مصرف در صنایع غذایی نساسا  14

 هاویژگی   *پودر مالمین ) مواد قالب گیری مالمین فرم آلدئید(  31612696 پودر مالمین  15

فقط بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ) ـ ـ ـ مقاوم در برابر آتش 31639996 بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان  16

 *ساختمان(

  
 هاویژگی

 هاویژگی   *گرید خوراکیکربوکسی متیل سلولز  ـ ـ  31923996 گرید خوراکیکربوکسی متیل سلولز   13

 اتصاالت، ،زانویی، آنها)مثالً، ملحقات و لوازم و شیلنگ لوله،  13

 پالستیکی مواد ((از Flangeلوله ،فالنج ) اتصاالت

   ـ ـ از پلیمرهای اتیلن 31932966

 هاویژگی

   ـ ـ از پلیمرهای پروپیلن 31932266

   ـ ـ از پلیمرهای کلروروینیل 31932366

   ) به استثناء شیلنگ قلیان( ـ ـ از سایر مواد پالستیکی 31932166

تحمل فشارتا حد  ها و شیلنگهای قابل انعطاف که دارای یک حداقل ـ ـ لوله 31933966

 باشند. Mpa 6/23ترکیدگی 

  

ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور  ـ ـ سایر لوله 31933266

 باشد، بدون لوازم و ملحقات نشده

  

باشد،  سایرموادجورنشده با  ـ ـ سایر، که با مواد دیگرمستحکم نشده و به نحو دیگری  31933366

 با لوازم و ملحقات

  

   استر تقویت شده با الیاف شیشه پلی لوله فایبرگالس از رزین  ـ ـ ـ 31933196

   سایر  ـ ـ ـ 31933116

   لوازم و ملحقات --- 31934666

 هاویژگی   *نوار تفلون   ـ ـ ـ 31261196 نوار تفلون  11

 و  (Foil-film) نازک  های ورقه ها، ورق ها، صفحه سایر  966

 .پالستیکی مواد از نوار

 *  *) فقط بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان(ـ ـ از پلیمرهای استیرن 31299966
 هاویژگی

   ورق( و  High pressure laminated )  HPLـ ـ ـ ورق 31291626



21 
 

 (continuous pressure laminated)CPL 

 هاویژگی   *زیر دوشی و مخزن آب سیفون )آبشویه( 31221666 شویه(زیر دوشی و مخزن آب سیفون )آب  969

 هاویژگی *  *و بطری شیرخوری بچه  PETبطری های  31233666 و بطری شیرخوری بچه  PETبطری های   962

   *ی مالمینغذاخوری و نوشیدنی ـ ـ ـ ظروف  31249696 ی و پالستیکیمالمینغذاخوری ظروف   963
 هاویژگی

31249616 

 هاویژگی   *ی و پالستیکی مالمینغذاخوری و نوشیدنی ـ ـ ـ ظروف  31241666

   *دستکش معاینه   ـ ـ ـ 31262696 کیسه ادرار و کیسه آبگرمو  دستکش معاینه  964

 هاویژگی

   کیسه ادرار ـ ـ ـ 31261626

   *دستکش معاینه و  کیسه ادرار  31261616

   *یسه آبگرم ک  ـ ـ ـ 31261611

 یا بدون با نشده سفت ولکانیزه کائوچوی از شیلنگ و لوله  965

لوله  اتصال و اتصاالت، زانویی مربوطه )مثالً ملحقات و لوازم

 )فالنج((

 ) مستحکم نشده و مستحکم شده با ...(

   بدون لوازم و ملحقات  ـ ـ 46619966

 هاویژگی

   *  ت آنهاو اتصاال شیلنگ و لوله ـ ـ ـ 46619916

   با لوازم و ملحقات  ـ ـ 46619266

   ـ ـ بدون لوازم و ملحقات 46613966

   ـ ـ با لوازم و ملحقات 46613266

   ـ ـ بدون لوازم و ملحقات 46614966

   ـ ـ با لوازم و ملحقات 46614266

 وچویاز کائ نیرو، انتقال یا نقاله های تسمه مجموعه و تسمه  966

 .ولکانیزه

دارای  شکل(، شیاردار، Vانتها، با مقطع ذوزنقه )تسمه  ـ ـ تسمه انتقال نیرو بی 46963966

 سانتیمتر 936سانتیمتر و حداکثر  66محیط خارجی بیش از 

  

 هاویژگی

  شکل(، غیر شیاردار، دارای  Vانتها، با مقطع ذوزنقه )تسمه  ـ ـ تسمه انتقال نیرو بی 46963266
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 سانتیمتر 936سانتیمتر و حداکثر  66ط خارجی بیش از محی

شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از  با مقطع ذوزنقه انتها، ـ ـ تسمه انقال نیرو بی 46963366

 سانتیمتر 246سانتیمتر و حداکثر  936

  

شیاردار، دارای شکل(، غیر  Vانتها، با مقطع ذوزنقه )تسمه  ـ ـ تسمه انتقال نیرو بی 46963466

 سانتیمتر 246سانتیمتر و حداکثر  936محیط خارجی بیش از 

  

انتها، دارای محیط خارجی بیش  بی ( (Synchronous beltـ ـ تسمه همزمان ) 46963566

 سانتیمتر   956سانتیمتر و حداکثر  66از 

  

محیط خارجی بیش از  انتها، دارای بی (Synchronous beltتسمه همزمان ) ـ ـ  46963666

 سانتیمتر   913سانتیمتر و حداکثر 956

  

   ـ ـ ـ سایر 46963116

 کائوچو از ،نو بادی، چرخ، رویی الستیک  963

 (فالپ) کائوچو از چرخ دوررینگ نوار و الستیک استثناء به

ـ از انواعی که برای اتومبیلهای سواری )همچنین اتومبیلهای استیشن واگن و  46999666

 رود( اتومبیلهای مسابقه به کار می

  

 هاویژگی

    R 36-395 5/22با سایز  ـ ـ  46992696

   سایر ـ ـ 46992616

   رود ـ از انواعی که برای موتور سیکلت به کار می 46994666

   از انواعی که برای دو چرخه بکار می رود -  46995666

 از مستعمل یا شده روکش بادی چرخ، رویی های الستیک  963

 توپر،  نیمه یا توپر رویی الستیک کائوچو؛

 ( کائوچو از چرخ دوررینگ نوار و فالپ )الستیک استثناء به

واگن و  استیشن های سواری )همچنین ـ ـ از انواع مورد استفاده دراتومبیل 46929966

 های مسابقه(    اتومبیل

  

 هاویژگی

   (Lorryد استفاده در اتوبوس یا اتومبیل باری )ـ ـ از انواع مور 46929266

   ـ ـ سایر 46929166

   ـ الستیک رویی چرخ، بادی، مستعمل 46922666

ـ ـ ـ روکش عاجدار الستیک خودرو به صورت رول یا دو سر بسته از جنس  46921696

 عملهای فرسوده و مست کائوچوئی و ولکانیزه شده جهت روکش نمودن الستیک
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 هاویژگی   (کائوچو از چرخ دوررینگ نوار و فالپ )الستیکبه استثناء  سایرـ ـ ـ  46921616

 کائوچو از تویی، الستیک  961

 

 ( کائوچو از چرخ دوررینگ نوار و فالپ )الستیک استثناء به
 

های استیشن واگن و  سواری )همچنین اتومبیل  ـ از انواعی که برای اتومبیل 46939666

 رود های باری به کار می هاو اتومبیل های مسابقه(، اتوبوس تومبیلا

  

 هاویژگی
   رود. می  ـ از انواعی که برای دوچرخه به کار 46932666

   ـ ـ ـ تیوپ موتور سیکلت 46931626

   ـ ـ ـ سایر 46931616

 هاویژگی   کاپوت )محافظ( - 46949666 کاپوت )محافظ، کاندوم(  996

 انواع دستکش  999

) در صورتیکه روی بسته بندی کاال به استریل بودن آن اشاره 

 شود باید آزمون سترونی هم انجام شود(.

   برای جراحی -- 46959966

 هاویژگی

   ـ ـ ـ خانگی 46959196

   معاینه --- 46959126

   ـ ـ ـ کارگری و صنعتی 46959136

 ولی(Crust) دباغی  از تازه یا شده دباغی های پوست و چرم  992

گاو  نوع از حیوانات از درآمده نشده آمیزی رنگ یا رنگ هنوز

 الیه حتی موکنده، اسب، نوع از (یا حیوانات بوفالو )همچنین

 .دیگر نحوی به نشده آماده ولی بریده شده، الیه

 ,Full grain)های دانه دانه  دانه، الیه الیه بریده نشده؛ الیه ـ ـ کامل دانه 49649966

unsplit; Grain Splits) 

  

 هاویژگی

 ;Full grain, unsplitدانه ) های دانه الیه بریده نشده؛ الیه دانه، الیه ـ ـ کامل دانه 49644966

Grain Splits) 

  

 رنگ یا رنگ ولی  درآمده دباغی از تازه یا شده دباغی پوست  993

 الیه حتی کنده، پشم گوسفند، بره، از (Crust) نشده  آمیزی

 .دیگر نحوی به آماده نشده ولی شده، بریده الیه

   (wet-blueـ به حالت مرطوب )از جمله  49659666

 هاویژگی
آمیزی نشده  ـ به حالت خشک )تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ 49653666

(Crust) 

  

  از بعد یا دباغی از بعد شده آماده بیشتر چرم  994

 از شده، پارشمینه چرم همچنین (Crusting)ینگکراست

 از غیر شده، بریده الیه  الیه حتی کنده، پشم بره، یا گوسفند

 4994 شماره مشمول های چرم

   چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ 49926666

 هاویژگی

 هاویژگی *  * با روکش مالمینه انواع تخته از خرده ریز چوبو  انواع تخته از خرده ریز چوب 44969996 انواع تخته از خرده ریز چوبو  انواع تخته از خرده ریز چوب  995
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 44969916 ا روکش مالمینهب

44969296 

44969216 

44969196 

44969116 

44961696 

44961616 

 به هم حتی چوبی، دموا سایر از یا چوب از فیبری تخته  996

به استثناء قرنیز و   آلی های چسباننده سایر یا رزین با فشرده

 پروفیل

 

 

 

 

 

 

 
 

 *  ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44999296

 هاویژگی

   کف پوش روکش شده --- 44999212

   سایر ـ ـ ـ ـ 44999211

 *  به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده ـ ـ ـ کار نشده 44999396

   کف پوش روکش شده ـ ـ ـ ـ 44999312

   سایر ـ ـ ـ ـ 44999311

 *  ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44999496

   سایر ـ ـ ـ ـ 44999419

   کف پوش روکش شده  ـ ـ ـ ـ 44999411

 *  ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44991296

   ـ ـ ـ سایر 44991216

 *  ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44991396
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   ـ ـ ـ سایر 44991316

 *  ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44991496

   ـ ـ ـ سایر 44991416

 مطبق شده چوب و شده روکش های پانل چندال، تخته  993

 .همانند

   ـ از بامبو 44929666

 هاویژگی

( مشخص شده Tropical)گرمسیریـ ـ حداقل با یک الیه خارجی از چوب مناطق  44923966

 ردیف فرعی این فصل 9در یادداشت 

  

   تیره کاج  یک الیه خارجی از چوب خانواده غیر سایر، حداقل با   ـ ـ 44923266

   ـ ـ سایر 44923166

( و تخته زهوار Laminboard(، تخته مورق )Blockboardتخته چندال )  ـ ـ 44921466

(battenboard) 

  

   سایرـ ـ  44921166

993  

خمیر کاغذ و  خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های 

 اشتیپوشک و نوار بهد

43669666 

خمیر کاغذ مورد مصرف در فرآورده های بهداشتی یکبار مصرف پوشک و نوار 

 * بهداشتی

 

 و

 * خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های پوشک و نوار بهداشتی

  

 هاویژگی

43662666 

43663666 

43661966 

43661266 

43661366 

 هاویژگی   کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق. 43696666 ورق یا رول شکل به ،روزنامه کاغذ  991

 برای انواعی که از نشده، اندوده و نزده قشر مقوای و کاغذ  926

 می قرار استفاده گرافیکی مورد مقاصد سایر یا چاپ یا نوشتن

 و کاغذ 4363یا  4369های  شماره کاغذهای از غیر گیرد،

 .ساز دست مقوای

   گرم به صورت رول 956گرم و حداکثر  46ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل  43625566

 هاویژگی
گرم به صورت ورق که به  956گرم و حداکثر  46ـ ـ به وزن هر مترمربع حداقل  43625666

 میلیمتر بیشتر نباشد 213میلیمتر و ضلع دیگر  435حالت تا نشده یک ضلع آن از 
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   گرم 956گرم و حداکثر  46ایر، به وزن هر متر مربع حداقل ـ ـ س 43625366

میلیمتر و ضلع دیگر از  435ـ ـ به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از  43626266

 میلیمتر بیشتر نباشد 213

  

   سایر  ـ ـ 43626166

 کاغذی، دستمال یا توالت کاغذ عنوان به که انواعی از کاغذ  929

 کاغذهای یا کن،حوله دست پاک آرایش، کردن پاک حوله

 مورد توالت یا بهداشتی مصارف خانگی، برای که همانند

سلولزی  الیاف های ورقه و سلولز اوات گیرد، قرار می استفاده

 شده نقش برجسته شده، دار چین شده، کرپ حتی )نطع(،

(Embossed)تزئین سطح، در رنگ  شده شده، ، سوراخ 

 .ورق یا رول شکل شده به چاپ یا سطح در شده

 کردن پاک حوله کاغذی، دستمال یا توالت کاغذ عنوان به که انواعی از کاغذـ ـ ـ  43636666

 بهداشتی خانگی، مصارف برای که همانند کاغذهای یا کن،حوله پاک دست آرایش،

 ،(نطع) سلولزی الیاف های ورقه و سلولز اوات گیرد، می قرار استفاده مورد توالت یا

 شده، سوراخ ،(Embossed) شده برجسته نقش شده، دار چین شده، کرپ حتی

) از   .ورق یا رول شکل به شده چاپ یا سطح در شده تزئین سطح، در شده  رنگ

این شماره تعرفه فقط کاالهای آماده  برای مصرف کننده نهایی، مشمول استاندارد 

  *اجباری می باشند (

بندی کاال به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون ) در صورتیکه روی بسته 

 میکروبی هم انجام شود. (

  

 میکروبی - هاویژگی

   کاغذ کرافت الینر 43649966 کاغذ کرافت الینر  922
 ویژگی ها

43649166 

های مقوایی مورد استفاده برای شیرینی و مواد انواع جعبه  923

 غذایی

چند الیه به هم فشرده از الیه های متفاوت که الیه های ـ قوطی و جعبه  ـ ـ 43991626

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

 شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی

  
 میکروبی - ویژگی ها

 پشت کاغذ همانند؛ دیواری های پوشش و دیواری کاغذ  924

 .شیشه

های دیواری همانند متشکل از کاغذ با رویه اندوده یا  پوشش ـ کاغذ دیواری و 43942666

زده،  (، داغGrainedدار شده ) ای از ماده پالستیکی، دانه پوشانده شده باالیه

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

  
 هاویژگی

43941666 

 هاویژگی   *پستی  ـ پاکت 43939666 پاکت پستی  925

 حوله و آرایش کردن پاک دستمال توالت، دستمال، کاغذ  926

) در صورتیکه روی بسته بندی کاال به بهداشتی بودن آن 

 اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود. (
 
 

   ـ کاغذ توالت 43939666

 هاویژگی
   کردن آرایش و حوله ـ دستمال، دستمال پاک 43932666

 هاویژگی   یا مقوای موجدار ـ کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ 43919666 های محفظه سایر و قیفی پاکت کیسه، جعبه، وطی،ق کارتن،  923
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 الیاف های ورقه سلولز یا اوات مقوا، کاغذ، از بندی، بسته

 همانند، اشیاء و کازیه، جای کالسور، جعبه سلولزی )نطع(؛

 یا مغازه کار، دفتر در استفاده مورد از انواع مقوا یا ازکاغذ

 همانند

قوطی و جعبه چند الیه به هم فشرده از الیه های متفاوت که الیه های  ـ ـ ـ 43912696

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

 شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی

  

 هاویژگی

43912616 

   سانتیمتر یا بیشتر 46یسه به عرض پایه ـ ک 43913666

   های قیفی ها، از جمله کیسه ـ سایر کیسه 43914666

 هاویژگی   پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن 56696666 پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن  923

 هاویژگی   ابریشم خام )نتابیده( 56626666 ابریشم خام )نتابیده(  921

 هاویژگی   ـ ـ ـ سایر 56646616 ابریشمنخ   936

   شده ـ ـ پشم چیده 59699966 نزده شانه و نشده حالجی پشم،  939

 هاویژگی

   ـ ـ سایر 59699166

   شده ـ ـ پشم چیده 59692966

   ـ ـ سایر 59692166

   شده ـ کربونیزه 59693666

   ـ ـ از بز کشمیری 59629966 نزده شانه انشده ی حالجی حیوان، زبر نرم)کرک( یا موی

   ـ ـ سایر 59629166 هاویژگی

   موی زبر حیوانـ  59622666

 زده شانه شده یا حالجی حیوان، زبر نرم)کرک( یا موی پشم،  932

 ( «Fragments»توده  صورت به زده شانه پشم جمله )از
 

   شده ـ پشم حالجی 59659666

 هاویژگی

   «زده به صورت توده پشم شانه»ـ ـ  59652966

   ـ ـ سایر 59652166

   ـ ـ از بز کشمیری 59653966
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   ـ ـ سایر 59653166

   درصد وزنی پشم 35ـ دارای حداقل  59669666 نخ از پشم حالجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی  933
 هاویژگی

   کمتر ازدرصد وزنی پشم  ـ دارای  35 59662666

   درصد وزنی پشم 35ـ دارای حداقل  59639666 نخ از پشم شانه زده، آماده نشده برای خرده فروشی  934

   متریک 66ـ ـ ـ با نمره باالتر از  59632696 هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر 59632616

زده( ، آماده  شانه شده یا نرم)کرک( حیوان)حالجی نخ از موی  935

 ه فروشینشده برای خرد

   ـ حالجی شده 59639666
 هاویژگی

   زده ـ شانه 59632666

نرم)کرک( حیوان، آماده شده برای خرده  نخ از پشم یا از موی  936

 فروشی

   درصد وزنی پشم یا موی نرم )کرک( حیوان 35ـ دارای حداقل  59619666
 هاویژگی

   ـ سایر 59611666

 یا ازموی شده حالجی مپش از پودباف و تار های پارچه  933

 .حیوان شده حالجی )کرک(نرم

   ـ ـ سایر 59999166
 هاویژگی

 هاویژگی   *پنبه هیدروفیل  52636666 پنبه هیدروفیل  933

 درصد 35 حداقل دارای که پنبه، از باف پود و تار های پارچه  931

 بیشتر گرم 266 آنها از مربع متر هر وزن و بوده، پنبه وزنی

 .نباشد

   گرم 966ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر  52632966

 هاویژگی

   گرم 966ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از  52632266

   ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف 52632366

   ها ـ ـ سایر پارچه 52632166

   گرم 966زن هر متر مربع حداکثر باف، به و ـ ـ ساده 52633966

 هاویژگی   گرم 966ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از  52633266
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   ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف 52633366

   ها ـ ـ سایر پارچه 52633166

   گرم 966ر باف، به وزن هر متر مربع حداکث ـ ـ ساده 52634966

   سایرـ ـ  52634216

   سایر پارچه  ـ ـ 52634166

   گرم 966ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از  52635266

   ها ـ ـ سایر پارچه 52635166

 درصد 35 حداقل دارای که پنبه، از باف پود و تار های پارچه  946

 گرم 266 از نها بیشآ مربع متر هر وزن و بوده پنبه وزنی

 .باشد

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  ـ ـ ساده باف 52619966

 هاویژگی

)تاریخ اجرا از  باف، همچنین جناغی مورب باف ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغی 52619266

9/96/14) 

  

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  ها ـ ـ سایر پارچه 52619166

   ـ ـ ساده باف 52612966

   باف، همچنین جناغی مورب باف ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغی 52612266

   سفید شده ها ـ ـ سایر پارچه 52612166

   ـ ـ ساده باف 52613966

   ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف 52613266

   رنگرزی شده ها ـ ـ سایر پارچه 52613166

   ـ ـ ساده باف 52614966

   («Denimدنیم )»های موسوم به  ـ ـ پارچه 52614266
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   باف، همچنین جناغی مورب باف های سه نخ یا چهارنخ جناغی ـ ـ سایر پارچه 52614366

 هاویژگی

   از نخ های رنگی ها ـ ـ سایر پارچه 52614166

   ـ ـ ساده باف 52615966

   باف، همچنین جناغی مورب باف ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی 52615266

   چاپ شده ها ـ ـ سایر پارچه 52615166

 درصد 35 از کمتر دارای پنبه، از باف پود و تار های پارچه  949

 مصنوعی یا سنتتیک الیاف با منحصراً یا عمدتاً پنبه، وزنی

 یشترب گرم266 از آنها مربع متر هر وزن و شده مخلوط

 .نباشد

   ـ ـ ساده باف 52962966

 هاویژگی

   سفید شده ها ـ ـ سایر پارچه 52962166

   ـ ـ ساده باف 52963966

   ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف 52963266

   رنگرزی شده ها ـ ـ سایر پارچه 52963166

   ـ ـ ساده باف 52964966

   از نخ های رنگی ها ـ ـ سایر پارچه 52964166

   ـ ـ ساده باف 52965966

   چاپ شده ها ـ ـ سایر پارچه 52965166

 درصد 35 از کمتر دارای پنبه، از باف پود و تار های پارچه  942

 مصنوعی سنتتیک یا الیاف با منحصراً یا عمدتاً پنبه، وزنی

 باشد. گرم 266 از آنها بیش مربع متر هر وزن و شده مخلوط

 

 

 

   (Bleachedـ سفید )رنگبری( شده ) 52992666

 هاویژگی

   ـ ـ ساده باف 52993966

   ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف 52993266

   رنگرزی شده ها ـ ـ سایر پارچه 52993166

   ـ ـ ساده باف 52994966
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   («Denimدنیم )»های موسوم به  ـ ـ پارچه 52994266

 هاویژگی

   های سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف ـ ـ سایر پارچه 52994366

   از نخ های رنگی ها ـ ـ سایر پارچه 52994166

   ـ ـ ساده باف 52995966

   باف باف، همچنین جناغی مورب ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی 52995266

   چاپ شده ها ـ ـ سایر پارچه 52995166

   ـ ـ سفید شده 52929266 پنبه از باف پود و تار های پارچه سایر  943

 هاویژگی

   ـ ـ رنگرزی شده 52929366

   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 52929466

   ـ ـ چاپ شده 52929566

   ـ ـ سفید شده 52922266

   ـ ـ رنگرزی شده 52922366

   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 52922466

   شده چاپ ـ ـ  52922566

 سنتتیک، های رشته نخ از باف پود و تار های پارچه  944

 5464شماره  مواد از که باف پود و تار های پارچه همچنین

 .آیند می دست به

 

 

آمیدها یا از  های تار و پودباف که از نخ بسیار مقاوم نایلونی یا از نخ سایر پلی ـ پارچه 54639666

 آیند.    می استرها به دست نخ پلی

  

 هاویژگی
   پروپیلن ـ ـ ـ سایر از پلی 54632626

   ـ ـ ـ سایر 54632616

   ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده 54634966
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   رنگرزی شدهـ ـ  54634266

 هاویژگی

   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 54634366

   شده ـ ـ چاپ 54634466

   ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده 54635966

   ـ ـ رنگرزی شده 54635266

   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 54635366

   شده ـ ـ چاپ 54635466

   استر غیر تکستوره باشند های پلی درصد وزنی یا بیشتر رشته 35که دارای ـ ـ  54636966

   ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده 54633966

   ـ ـ رنگرزی شده 54633266

   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 54633366

   چاپ شده ـ ـ  54633466

   ـ ـ سفید نشده یا سفید شده 54633966

   ـ ـ رنگرزی شده 54633266

   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 54633366

   شده چاپ ـ ـ  54633466

   ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده 54631966

   ـ ـ رنگرزی شده 54631266

   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 54631366
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   شده ـ ـ چاپ 54631466

 هاویژگی

 مصنوعی، های رشته نخ از باف پود و تار های پارچه  945

شماره   مواد از که باف پود و تار های پارچه همچنین

 .آیند می دست به5465

   آیند. های تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز به دست می ـ پارچه 54639666

   نشده یا سفیدشده ـ ـ سفید 54632966

   ـ ـ رنگرزی شده 54632266

   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 54632366

   شده ـ ـ چاپ 54632466

   ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده 54633966

   ـ ـ رنگرزی شده 54633266

   های به رنگهای گوناگون از نخ  ـ ـ 54633366

   شده چاپ ـ ـ  54633466

 که یکسره، غیر سنتتیک الیاف از پودباف و تار های پارچه  946

 یکسره غیر الیاف سنتتیک وزنی درصد 35 حداقل دارای

 .باشند

   ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده 55929966

 هاویژگی

   ـ ـ سایر 55929166

   نشده یا سفید شده ـ ـ سفید 55922966

   ـ ـ سایر 55922166

   سفیدشده ـ ـ سفیدنشده یا 55921966

   ـ ـ سایر 55921166

 که یکسره، غیر سنتتیک الیاف از تاروپودباف های پارچه  943

 یا عمدتاً باشد، الیاف از این آنها وزن درصد 35 از کمتر

 از آنها مربع متر هر وزن که مخلوط شده، پنبه با منحصراً

   تر، ساده بافـ ـ از الیاف غیر یکسرة پلی اس 55939966

 هاویژگی
جناغی، همچنین جناغی مورب  استر، سه نخ یا چهار نخ ـ ـ از الیاف غیر یکسرة پلی 55939266

 باف  
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   های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره پلی استر ـ ـ سایر پارچه 55939366 .نباشد گرم بیشتر 936

 هاویژگی

   های تار و پودباف ـ ـ سایر پارچه 55939166

   ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف 55932966

   های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر ـ ـ سایر پارچه 55932366

   های تار و پود باف ـ سایر پارچه ـ  55932166

   از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف ـ ـ  55933966

   های تار و پودباف رچهـ ـ سایر پا 55933166

   استر، ساده باف ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلی 55934966

   های تار و پودباف   ـ ـ سایر پارچه 55934166

 که سنتتیک غیریکسره، الیاف از باف پود و تار های پارچه  943

 یا عمدتاً باشد، الیاف از این آنها وزن درصد 35 از کمتر

 بیش آنها مربع متر هر وزن که خلوط شده،م پنبه با منحصراً

 .گرم باشد 936 از

   استر، ساده باف ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی 55949966

 هاویژگی

ـ از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی  ـ  55949266

 مورب باف

  

   افهای تار و پودب  ـ ـ سایر پارچه 55949166

   ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف 55942966

باف، همچنین جناغی  استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی 55942266

 مورب باف

  

   استر های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی ـ ـ سایر پارچه 55942366

   های تار و پودباف ارچهـ ـ سایر پ 55942166

   هایی به رنگهای متفاوت ـ از نخ 55943666

   استر، ساده باف از الیاف غیر یکسره پلی  ـ ـ 55944966
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استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی  ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی 55944266

 مورب باف

  

 هاویژگی
   استر های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی رچهـ ـ سایر پا 55944366

   های تار و پودباف ـ ـ سایر پارچه 55944166

   ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف غیریکسره ریون ویسکوز مخلوط شده باشند 55959966 یکسره غیر سنتتیک الیاف از پودباف و تار های سایرپارچه  941

 هاویژگی

   باشند ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده 55959266

   ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم )کرک( حیوان مخلوط شده باشند 55959366

   ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم )کرک( حیوان مخلوط شده باشند. 55959166

   ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند. 55952966

   ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم )کرک( حیوان مخلوط شده باشند 55952266

   یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند ـ ـ که عمدتاً 55951966

   ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده 55969966 غیریکسره مصنوعی الیاف از پودباف و تار های پارچه  956

 هاویژگی

   ـ ـ رنگرزی شده 55969266

   های به رنگ گوناگون ـ ـ از نخ 55969366

   شده ـ ـ چاپ 55969466

   ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده 55962966

   شده ـ ـ رنگرزی 55962266

   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 55962366

   ـ ـ چاپ شده 55962466
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   ـ ـ سفیدنشده یا شده 55963966

 هاویژگی

   ـ ـ رنگرزی شده 55963266

   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 55963366

   ـ ـ چاپ شده 55963466

   ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده 55964966

   رنگرزی شده  ـ ـ 55964266

   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 55964366

   شده چاپ  ـ ـ 55964466

   ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده 55961966

   رنگرزی شده  ـ ـ 55961266

   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 55961366

   ـ ـ چاپ شده 55961466

نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی و ملحفه منسوج   959

 یکبار مصرف استریل مورد مصرف در پزشکی

   *منسوج نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی  56639996

 هاویژگی

56639916 

56639296 

56639216 

   *پزشکیملحفه یکبار مصرف استریل مورد مصرف در ـ ـ ـ  56639316

   *منسوج نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی  56639466
 هاویژگی

56631266 
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56631366 

56631466 

 هاویژگی   ـ ـ تورهای آماده شده برای ماهیگیری 56639966 ماهیگیری برای شده آماده تورهای  952

 برچسب گذاری   * اشینیانواع فرش م 53656616 انواع فرش ماشینی  953

 شنیل، های پارچه و پودباف و تار پلوش و مخمل های پارچه  954

 5366 یا 5362شماره  مشمول های پارچه از غیر

   ـ از پشم یا از موی نرم )کرک( حیوان 53699666

 هاویژگی

   نشده های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع ـ ـ پارچه 53692966

راه )مخمل کبریتی  های مخمل و پلوش با پرز پودی قطع شده، راه ر پارچهـ ـ سای 53692266

Corduroy) 

  

   های مخمل و پلوش با پرز پودی ـ ـ سایر پارچه 53692366

   های شنیل ـ ـ پارچه 53692666

   مخمل و پلوش با پرز پودی  ـ ـ پارچه 53693966

شده، راه راه )مخمل کبریتی  وش با پرز پودی، قطعهای مخمل و پل ـ ـ پارچه 53693266

Corduroy) 

  

   ـ ـ ـ سایر  53693316

   های شنیل ـ ـ پارچه 53693666

   های مخمل و پلوش ـ ـ پارچه 53693366

   ـ از سایر مواد نسجی 53691666

مشمول ردیف  باریک های پارچه از غیر به (Gauze)گاز   955

5366 

   گاز، بغیر از پارچه های باریک ـ 53636666

 هاویژگی
 از پارچه غیر توری های پارچه سایر و (Tulles)ها  تورباف  956

 نوار توپ، صورت باف؛ به قالب یا کشباف پودباف، و تار های

 از غیر (In motifs)فرم مشخص   یا  (Lace)ها  دانتل

   های توری ها و سایر پارچه توربافـ  53649666

   از الیاف سنتتیک یا مصنوعی   ـ ـ 53642966
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   ـ ـ از سایر مواد نسجی 53642166 6666لغایت 6662 مشمول  شماره های پارچه

 ) پارچه استخوان بندی( منسوج تایر  953

 

   آغشته شده 6از پلی آمید  ـ ـ ـ  51629696

 هاویژگی

   آغشته نشده 6از پلی آمید  ـ ـ ـ ـ  51629626

   آغشته شده 6و  6از پلی آمید  ـ ـ ـ ـ  51629636

   آغشته نشده 6و  6از پلی آمید ـ ـ ـ  51629646

   مخصوص استخوان بندی الستیک چرخ (Chieferـ ـ ـ شیفر ) 51629656

   *) پارچه استخوان بندی(  ـ ـ ـ منسوج تایر 51629616

   ـ ـ ـ آغشته شده 51622696

   ـ ـ ـ آغشته نشده 51622626

   *) پارچه استخوان بندی(  ـ منسوج تایر 51621666

51631696 
 5162بندی الستیک غیر از آنهایی که مشمول شماره  ـ ـ ـ پارچه استخوان

 (Bead Tapeشوند ) می

  

 به های معروف پارچه جمله از پلوش، و مخمل های پارچه  953

 یا کشباف حلقوی، های پرز پارچه و (long pile)پرزبلند

 باف قالب

 

 

   «پرزبلند»های معروف به  ـ پارچه 66699666

 هاویژگی

   از پنبه  ـ ـ 66692966

   از الیاف سنتتیک یا مصنوعی  ـ ـ 66692266

   ـ ـ از سایر مواد نسجی 66692166

   ـ ـ از پنبه 66691966

   نتتیک یا مصنوعیـ ـ از الیاف س 66691266

   ـ ـ از سایر مواد نسجی 66691166
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 وسیله به که آنهایی جمله از ) تاری کشباف های پارچه  951

 های پارچه از غیر  شوند( می تهیه بافی براق کشباف ماشین

 6664لغایت 6669 مشمول  شماره

   ـ ـ رنگ شده 66652266

 هاویژگی

   ای مختلفاز نخهایی با رنگه  ـ ـ 66652366

   شده ـ ـ چاپ 66652466

   شده ـ ـ رنگ 66653266

   ـ ـ از نخهایی با رنگهای مختلف 66653366

   ـ ـ چاپ شده 66653466

   شده ـ ـ رنگ 66654266

   ـ ـ از نخهایی با رنگهای مختلف 66654366

   ـ ـ چاپ شده 66654466

   ـ سایر 66651666

   شده ـ ـ رنگ 66662266 باف قالب یا کشباف های پارچه سایر  966

 هاویژگی

   از نخهایی با رنگهای مختلف  ـ ـ 66662366

   شده ـ ـ چاپ 66662466

   شده ـ ـ رنگ 66663266

   ـ ـ از نخهایی با رنگهای مختلف 66663366

   شده چاپ ـ ـ 66663466

   شده ـ رنگـ  66664266

   ـ ـ از نخهایی با رنگهای مختلف 66664366

   شده ـ ـ چاپ 66664466
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   ـ سایر 66661666

  (Ensemble)مجموعه  ، صورت ،به دست صورت به لباس  969

 پیش و بند دارای سرهم شلوار، شلوار ژاکت ورزشی، ژاکت،

نا ( مردانه ش لباس از )غیر کوتاه خیلی و شلوار شلوار نیم بند،

 .باف قالب یا کشباف یا پسرانه،

 

   ـ ـ از سایر مواد نسجی 69632166

   ـ ـ از سایر مواد نسجی 69633166 هاویژگی

   ـ ـ از سایر مواد نسجی 69634166

 هاویژگی   ـ از سایر مواد نسجی 69651666 باف قالب یا کشباف یا پسرانه، پیراهن مردانه  962

 یا زنانه (Shirt blouse)میزیه  ، بلوز(Blouse)وزپیراهن، بل  963

 .باف قالب یا کشباف دخترانه،

 هاویژگی   ـ از سایر مواد نسجی 69661666

 پیراهن تنکه، (Slip) شورت  ژوپون، زیرپیراهنی، یا زیردامنی  964

 روب حمام، ای حوله لباس توی خانه، لباس پیژاما، خواب،

 قالب یا کشباف دخترانه، یا زنانه اشیاء همانند، و دوشامبر

 .باف

   ـ ـ از سایر مواد نسجی 69631166

 هاویژگی

 یا همانند کشباف و چسبان ، زیرپوش(T-shirt) شرت تی  965

 .باف قالب

 هاویژگی   ـ از سایر مواد نسجی 69611666

 ها جلیقه ،  کاردیگان،(Pullover)پولوور  اسکی، یقه پیراهن  966

(Waist Coats) باف قالب یا کشباف انند،اشیاء هم و. 

 هاویژگی   ـ از سایر مواد نسجی 69961666

 هاویژگی   ـ از سایر مواد نسجی 69991666 باف قالب یا کشباف نوزادان، لباس متفرعات و لباس  963

 دست صورت به اسکی لباس دست، صورت به ورزشی گرمکن  963

 .باف قالب یا کشباف شنا، لباس و

 هاویژگی   واد نسجیـ ـ از سایر م 69929166

 های جوراب  (Panty hose tightes)شلواری   جوراب  961

 جوراب و  سایر(Socks) ها جوراب (Stockings) زنانه

 درجه (Compression) تراکمی آالت جوراب شامل آالت

واریس(  های جوراب مثال، )برای  (graduated)شده بندی

 (Soles) کفه بردن بکار بدون (Footwear) ها پوش پای و

  شده بافی قالب یا (Knittedکشباف

   ـ ـ از دیگر مواد منسوج 69952166

   ـ ـ از سایر مواد نسجی 69951166 هاویژگی

 قالب یا دستکش کشباف نیم و انگشتی یا دستکش دستکش؛  936

 .باف

   ـ آغشته، اندوده یا پوشانده شده با مواد پالستیک یا کائوچو 69969666
 هاویژگی

   از سایر مواد نسجی  ـ ـ 69961166

 باف؛ قالب یا کشباف مهیا، و دوخته لباس متفرعات سایر  939

 .باف قالب کشباف یا لباس، متفرعات یا لباس اجزاء

ـ شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تور  69939666

 ( و اشیاء همانندVeilصورت )

  
 هاویژگی



41 
 

 (Ensemble) مجموعه صورت به دست، صورت به سلبا  932

 پیش و بند دارای شلوار سرهم شلوار، ورزشی، ژاکت ژاکت،

 یا مردانه شنا( لباس از خیلی کوتاه)غیر شلوار و شلوار نیم بند،

 .پسرانه

   از سایر مواد نسجی)لباس بصورت مجموعه( 62632166

   شی(از سایر مواد نسجی)ژاکت و ژاکت ورز 62633166

   ـ ـ از سایر مواد نسجی 62634166

 هاویژگی   ـ از سایر مواد نسجی 62651666 پیراهن مردانه یا پسرانه  933

 هاویژگی   از سایر مواد نسجی)پیراهن و بلوز( 62661666 پیراهن و بلوز زنانه یا دخترانه  934

 هاگیویژ   بند بند و سینه ـ پستان 62929666 بند بند و سینه پستان  935

 مقنعه و روسری، چادر کاشکول، گردن، دستمال اشارپ، شال،  936

 .همانند و اشیاء(Veil) تورصورت و روبند و

   ـ از الیاف سنتتیک 62943666

   ـ از الیاف مصنوعی 62944666 هاویژگی

   ـ از سایر مواد نسجی 62941666

 هاویژگی   کش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش.دست 62966666 دستکش نیم و انگشتی یک دستکش دستکش،  933

   ـ پتوهای برقی 63699666 سفری زیرانداز  - پتو  933

   ـ پتو و زیرانداز سفری )غیر از پتوی برقی( از الیاف سنتیک 63694666 برچسب گذاری

   سفری )غیر از پتوی برقی(  هایو زیرانداز هاپتوسایر ـ  63691666

   ـ ـ از الیاف سنتتیک 63669266 ، چادر  پنجره و در سایبان پرده سایبان، پرده کاال، روپوش  931

 هاویژگی

   ـ ـ از سایر مواد نسجی 63669166

   ـ ـ از الیاف سنتتیک 63662266

   ـ ـ از سایر مواد نسجی 63662166

   (Pneumaticهای بادی ) ـ تشک 63664666

 هاویژگی   *ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه ای  های کفش 64699666 استفاده در مشاغل حرفه ای ایمنی برای  های کفش  936
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   *چکمه های آتش نشانی  64629116 چکمه های آتش نشانی   939

 هاویژگی
64622666 

64621966 

64621166 

چکمه های طبی برای پسران ، جوانان و کفش های ایمنی و   932

 مردان

   ها که در قسمت جلو دارای سرپنجه محافظ فلزی باشند ـ سایر کفش 64634666

 هاویژگی

   *کفش ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه ای   ـ ـ 64635966

64635166 

   *چکمه های طبی برای پسران ، جوانان و مردانـ  64631966

   * چکمه های آتش نشانیـ ـ  64631166

   ـ ـ ـ کفش ضدآتش فاقد پنبه نسوز 64652696

   *چکمه های طبی برای پسران ، جوانان و مردانـ  64651666

   نسوز ـ ـ ـ کاله ضدآتش فاقد پنبه 65669696 کاله ایمنیانواع   933

 هاویژگی

   )انواع کاله ایمنی(  ـ ـ ـ سایر 65669616

   ا از مادة پالستیکاز کائوچو ی  ـ ـ 65661966

   ـ ـ از سایر مواد 65661166

   * انواع سنگهای برش و سایش ـ ـ ـ  63649666 *انواع سنگهای برش و سایش   934

 هاویژگی

63642966 

63642236 

63642216 

63642366 
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 *  ، بام، کف، دیوار، پیمورد مصرف در پوشش سقف، نما --- 63639696 *عایق های رطوبتی  935

 *  * مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پیعایق های رطوبتی ـ ـ ـ  63639616 هاویژگی

 *  * مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پیعایق های رطوبتی ـ  63631666

 سنگ مصنوعی، از یا بتون از سیمان، از شده ساخته اشیاء  936

 شده مسلح حتی

   بلوک و آجر برای ساختمان ـ ـ ـ 63969916

 هاویژگی

   ـ ـ ـ مورد مصرف در سقف، بام 63969196

   ـ ـ ـ مورد مصرف برای سنگفرش 63969126

   ـ ـ ـ از بتون 63969136

 و سلولز و سیمان از نسوز، پنبه و سیمان از شده ساخته اشیاء  933

 .همانند

   (Asbestosحاوی پنبه نسوز ) ـ 63994666

 هاویژگی

  * (Corrugated sheetsهای موجدار ) ـ ـ ورق 63993966

  * و اقالم مشابه  (Tilesها و سوفالهای ) ها، پانل ـ ـ سایر ورق 63993266

   (Articlesـ ـ سایر اقالم ) 63993166

   *لنت صفحه کالچ و لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری ـ ـ  63932666 وریلنت صفحه کالچ و لنت ترمز برای وسایل نقلیه موت  933

 63933966 هاویژگی

63933166 

 *  ـ آجر ساختمان 61649666 آجرساختمان  931
 هاویژگی

 *  * ـ آجر ساختمان 61641666

 ـ سفال پوشش بام 61659666 سفال پوشش بام  916

 

 * 
 هاویژگی

61651666 

 هاویژگی *  کشی از سرامیک. ( لولهFittingsلوله، ناودان و اتصاالت ) 61666666 از سرامیک کشی لوله (Fittings) اتصاالت و ناودان لوله،  919
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 یا اجاق روکش کردن یا فرش برای لوح و چهارگوش و کاشی  912

 و بزرگ مکعب از سرامیک؛ لعاب، بدون و ورنی بدون دیوار،

 بدون و ورنی بدون کاری، رای موزاییکب همانند و کوچک

 گاه تکیه روی حتی از سرامیک، لعاب

حتی به اشکالی غیر  (، مکعب بزرگ و کوچک و همانند،Tileـ کاشی و چهار گوش ) 61639666

 3که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از   از مربع یا مربع مستطیل،

 سانتیمتر جای گیرد.

 * 
 هاویژگی

 هاویژگی *  ـ ـ ـ سایر 61631666

 دیوار، یا اجاق کردن روکش یا فرش برای لوح و چهارگوش  913

 و کوچک بزرگ و مکعب سرامیک؛ از زده، لعاب یا زده ورنی

 از زده، یا لعاب زده ورنی کاری، موزاییک برای همانند

 .گاه تکیه روی حتی سرامیک،

و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر (، مکعب بزرگ Tileـ کاشی و چهارگوش ) 61639666

 3از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 

 سانتیمتر جای گیرد.

 * 

 هاویژگی

 *  ـ ـ ـ سایر 61631666

 لگن بیده، حمام، وان روشویی، پایه روشویی، ظرفشویی،  914

 همانند ثابتادوات  و آبریزگاه سیفون، آب مخزن مستراح،

 .سرامیک از بهداشتی مصارف برای

   ـ از چینی 61969666
 هاویژگی

   ـ سایر 61961666

 هاویژگی   *ظروف غذاخوری و نوشیدنی چینی   ـ 61999666 ظروف غذاخوری و نوشیدنی چینی  915

 هاویژگی   (9/96/14اجرا از  )تاریخ ظروف سرامیک غذاخوری و نوشیدنی * 61926616 نوشیدنی و غذاخوری سرامیک ظروف  916

   * شیشه های ساختمانی و شیشه جام 36639226 شیشه های ساختمانی و شیشه جام  913

 هاویژگی

36639216 

36639116 

36632666 

36633666 

   * شیشه های ساختمانی و شیشه جام 36642626 شیشه های ساختمانی و شیشه جام  913

 هاویژگی
36642616 

36641626 

36641616 

 هاویژگی   * تمانی و شیشه جامشیشه های ساخ 36659696 دو هر رو یا یک فقط که ای شیشه و (Float) فلوت شیشه  911
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 ورق، یا صفحه به صورت باشد، شده صیقل یا ساییده آن روی

 انعکاس از مانع یا کننده جاذب، منعکس الیه یک دارای حتی

 .دیگر به نحوی نشده کار ولی

36659626 

36659636 

36659616 

36652996 

36652926 

36652936 

36652916 

36652196 

36652126 

36652136 

36652146 

36652116 

36653666 

  * زمینی شیشه های ایمنی خودرو و وسایل نقلیه 36639996 .چندالیه یا داده آب شیشه های از لمتشک ایمنی، شیشه  266

 

 * 

 هاویژگی

36639916 

36639126 

36639116 

36632926 

36632916 

   *شیشه های ایمنی ساختمانی  36632166
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 *  * جداره برای مصارف ساختمانی چند عایق های شیشه 36636696 ف ساختمانی جداره برای مصار چند عایق های شیشه  269

 36636626 هاویژگی

36636616 

 هاویژگی   * آینه خودروـ  36619666 آینه خودرو  262

استفاده برای  مورد نوع از (Glassware) ای شیشه ظروف  263

 سر میز، آشپزخانه

   *لیوان برای نوشیدنی  36932366

 هاویژگی
36933366 

36933366 

)تاریخ اجرا از  ظروف شیشه ای غذاخوری و ظروف مورد مصرف برای پخت و پز * 36934991

9/96/14) 

  

 هاویژگی

36934916 

   ـ ـ ـ اوپال 36934296

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  * نوشیدنی و غذاخوری ای شیشه ظروف 36934216

   ـ ـ ـ ـ سایر 36931991

   ـ ـ ـ ساخته شده بصورت ماشینی 36931916

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  ظروف شیشه ای غذاخوری و نوشیدنی * 36931116

جاده ها (مورد استفاده در  ایمنی دانه های شیشه ای )جهت  264

 خط کشی جاده ها)گالسبید(

   ده ها جهت ایمنی  جاـ ـ ـ  36932696
 هاویژگی

   جهت ایمنی  جاده ها ـ ـ ـ  36931626

 هاویژگی   ـ ـ ـ پشم شیشه 36913196 پشم شیشه  265

 اشکال به پالتین( یا طال با شده آبکاری نقره جمله نقره) از  266

 پودر شکل به یا ساخته، نیمه یا خام

 هاویژگی   ـ ـ نیمه ساخته 39661266

 یا خام اشکال به ) پالتین با شده کاریآب طالی جمله از ( طال  263

 .پودر شکل به یا ساخته، نیمه

   ـ ـ پودر 39639966
 هاویژگی

   ساخته ـ ـ دیگر اشکال نیمه 39639366
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 با غیرممزوج، فوالدهای از یا آهن از نوردشده تخت محصوالت  263

 نشده، روکش گرم نوردشده، بیشتر، یا میلیمتر 666 پهنای

 .نشده اندود و نشده آبکاری
 

نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت  (، فقط گرمCoilـ به صورت طومار ) 32639666

 برجسته

  

 هاویژگی

   میلیمتر یا بیشتر 35/4ـ ـ به ضخامت  32632566

   متر میلی 35/4  میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 3ـ ـ به ضخامت  32632666

   میلیمتر 3کمتر از  ـ ـ به ضخامت 32632366

   میلیمتر 9356میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از  96ـ ـ ـ به ضخامت  32633696

   ـ ـ ـ سایر 32633316

   میلیمتر 35/4میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از  3ـ ـ به ضخامت  32633366

   میلیمتر 3ـ ـ به ضخامت کمتر از  32633166

    شده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته ه صورت غیر طومار، فقط گرم نوردـ ب 32634666

   میلیمتر 9356ـ ـ ـ ورق به عرض بیشتر از  32635996

   ـ ـ ـ سایر 32635916

   میلیمتر 9356ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از  32635296

   ـ ـ ـ سایر 32635216

   میلیمتر 9356عرض بیشتر از  ـ ـ ـ ورق با 32635396

   ـ ـ ـ سایر 32635316

   میلیمتر 5/2میلیمتر و با ضخامت بیشتر از  9356ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از  32635496

   ـ ـ ـ سایر 32635416

   ـ سایر 32631666



48 
 

 با غیرممزوج، فوالد از یا آهن از شده، نورد تخت محصوالت  261

 نشده، روکش سرد نوردشده، بیشتر، یا میلیمتر 666 پهنای

 .یا اندودنشده نشده آبکاری

   میلیمتر یا بیشتر 3ـ ـ به ضخامت  32619566

 هاویژگی

   میلیمتر 3میلیمتر ولی کمتر از  9ـ ـ به ضخامت بیش از  32619666

   نکندمیلیمتر تجاوز  9میلیمتر یا بیشتر ولی از  5/6ـ ـ به ضخامت  32619366

   میلیمتر 5/6ـ ـ به ضخامت کمتر از  32619366

   میلیمتر یا بیشتر 3ـ ـ به ضخامت  32612566

   میلیمتر 3میلیمتر ولی کمتر از  9ـ ـ به ضخامت بیش از  32612666

   میلیمتر تجاوز نکند 9میلیمتر یا بیشتر ولی از  5/6ـ ـ به ضخامت  32612366

   میلیمتر 5/6ـ ـ به ضخامت کمتر از  32612366

   ـ سایر 32611666

 ممزوج، غیر فوالدهای از یا آهن از شده، نورد تخت محصوالت  296

 یا شده آبکاری شده، بیشتر، روکش یا میلیمتر 666 پهنای با

 .شده اندوده

   میلیمتر یا بیشتر 5/6ـ ـ به ضخامت  32969966

 هاویژگی

   میلیمتر 5/6ه ضخامت کمتر از ـ ـ ب 32969266

   ( یا اندوده شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب و قلعPlatedـ آبکاری شده ) 32962666

   لیتـ آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریق الکترو 32963666

   ای ـ ـ کنگره 32964966

   ـ ـ سایر 32964166

( یا اندود شده با اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای Platedشده )ـ آبکاری  32965666

 کروم

  

   ـ ـ آبکاری شده یا اندوده شده با آلیاژهای روی ـ آلومینیوم 32966966

   ـ ـ سایر 32966166
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   زده یا اندود شده با مواد پالستیک شده، ورنی ـ رنگ 32963666
 هاویژگی

   ایرـ س 32961666

 غیرممزوج، فوالدهای از یا آهن از شده، نورد تخت محصوالت  299

 یا نشده آبکاری نشده؛ میلیمتر، روکش 666 از کمتر پهنای با

 .نشده اندود

 Closed boxـ ـ نورد شده از چهار طرف یا نورد شده در دستگاه شیاردار بسته ) 32999366

pass میلیمتر یا بیشتر، به صورت  4میلیمتر و ضخامت  956(، با پهنای بیش از

 غیر طومار و بدون طرح و نقش برجسته

  

 هاویژگی

   میلیمتر یا بیشتر 35/4ـ ـ سایر، به ضخامت  32999466

   میلیمتر 5/6ـ ـ ـ با ضخامت کمتر از  32999196

   ـ ـ ـ سایر 32999116

   میلیمتر 5/6ـ ـ ـ به ضخامت کمتر از  32992396

   ـ ـ ـ سایر 32992316

   میلیمتر 5/6ـ ـ ـ به ضخامت کمتر از  32992196

   ـ ـ ـ سایر 32992116

   ـ سایر 32991666

 غیرممزوج، فوالدهای از یا آهن از شده، نورد تخت محصوالت  292

 یا شده آبکاری شده، میلیمتر، روکش 666 از کمتر پهنای با

 .شده اندود

   قلع شده یا اندوده شده با کاریـ آب 32929666

 هاویژگی

   شده یا اندوده شده با روی به طریقه الکترولیت ـ آبکاری 32922666

   میلیمتر 5/9ـ ـ ـ ورق گالوانیزه به ضخامت بیشتر از  32923696

   میلیمتر 3/6ـ ـ ـ ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از  32923626

   سایرـ ـ ـ  32923616

 5/6نوار فوالدی غیر ممزوج پوشش داده شده با روی و پلیمر به ضخامت حداکثر ـ  32924696

 میلیمتر 66میلیمتر و عرض حداکثر 

  

   ـ ـ ـ سایر 32924616
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   شده ـ به نحو دیگری آبکاری شده یا اندوده 32925666
 هاویژگی

   شده ـ روکش 32926666

 پیچیده نامنظم طومارهای صورت به نوردشده، مگر ها، میله  293

 .غیرممزوج فوالدهای از یا آهن از شده،

   میلیمتر 1ـ ـ ـ میلگرد کالف با قطر کمتر از  32939696

 هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر 32939616

-Non-alloy free) –تراش(  ـ سایر، از فوالدهای غیر ممزوج تراشکاری )خوش  32932666

cutting steel) 

  

میلیمتر  5/5میلیمتر)مفتول فوالدی  1ـ ـ ـ به صورت کالف با قطر کمتر از  32931996

 پرکربن(

  

   ـ ـ ـ مفتول فوالدی جهت ساخت الکترود جوشکاری 32931926

   ـ ـ ـ سایر 32931916

   ـ ـ سایر 32931166

 آهنگری فقط زوجمم غیر های فوالد از یا آهن از ها میله سایر  294

 شده، اکسترود گرم شده یا کشیده گرم یا شده نورد گرم شده،

 .اند شده داده تاب شدن از نورد بعد که آنهایی همچنین

   شده ـ آهنگری 32949666

 هاویژگی

هایی باشند که در  ـ دارای دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل یافتگی 32942666

 اند. ده یا بعد از نورد تاب داده شدهفرآیند نورد حاصل ش

  

   ـ سایر، از فوالدهای غیرممزوج تراشکاری )خوش تراش( 32943666

   ـ ـ با سطح مقطع عرضی مستطیل )غیر از مربع( 32941966

   ـ ـ سایر 32941166

تراش( فقط سردشکل داده شده یا سرد  زوج تراشکاری )خوشـ از فوالد غیر مم 32959666 غیرممزوج فوالدهای از یا آهن از ها میله سایر  295

 تمام شده

  

 هاویژگی
   ـ سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده 32955666

   سایر 32951666
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رم کشیده شده یا گرم اکسترود ، فقط گرم نوردشده، گHیا  U ،Iـ پروفیل با مقطع  32969666 غیرممزوج فوالدهای از یا آهن از (profile) پروفیل  296

 میلیمتر 36شده، با بلندی کمتر از 

  

 هاویژگی

   Lـ ـ پروفیل با مقطع  32962966

   Tـ ـ پروفیل با مقطع  32962266

   Uـ ـ پروفیل با مقطع  32963966

   Iـ ـ پروفیل با مقطع  32963266

   Hـ ـ پروفیل با مقطع  32963366

فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اگسترود  ،Tیا  Lـ پروفیل با مقطع  32964666

 میلیمتر یا بیشتر 36شده، با بلندی 

  

   نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اگسترود شده ها، فقط گرم ـ سایر پروفیل 32965666

   (Flat-rolled productsنورد شده) حاصل از محصوالت تخت  ـ ـ 32966966

   ـ ـ سایر 32966166

ـ ـ سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصوالت تخت نورد شده  32961966

(Flat-rolled Products) 

  

   ـ ـ ـ انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور 32961196

   ـ ـ ـ سایر 32961116

   آبکاری نشده یا اندود نشده، حتی صیقل شده ACSRـ ـ ـ مفتول  32939696 .یرممزوجغ فوالدهای از یا آهن از مفتول  293

 هاویژگی

   ـ ـ ـ مفتول بیدوایر آبکاری نشده یا اندودنشده، حتی صیقل شده 32939626

 PRE Stressed CONCRETE WIRE) PC تنیده فوالدی ـ ـ ـ مفتول پیش 32939636

WIRE  )ربن غیرممزوج سرد کشیده شده با مقطع گرد بصورت از جنس فوالد پر ک

 میلیمتر 26الی  4کالف یا شاخه، تک رشته در اقطار 

  

   ها آبکاری نشده یا اندود نشده، حتی صیقل شده ـ ـ ـ سایر مفتول 32939616
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   آبکاری شده یا اندود شده با روی ACSRـ ـ ـ مفتول  32932696

 هاویژگی

   های آبکاری شده یا اندودشده با روی ـ ـ سایر مفتولـ  32932616

   ـ ـ ـ مفتول بیدوایر 32933696

   های آبکاری شده یا اندود شده با سایر فلزات معمولی ـ ـ ـ سایر مفتول 32933616

   ـ سایر 32931666

 666 باپهنای نزن، زنگ فوالد از نوردشده تخت محصوالت  293

 .تربیش یا میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   میلیمتر 96ـ ـ به ضخامت بیش از  32919966

 هاویژگی

   میلیمتر 96میلیمتر یا بیشتر ولی حداکثر  35/4ـ ـ به ضخامت  32919266

   میلیمتر 35/4  میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 3ـ ـ به ضخامت  32919366

   مترمیلی 3ـ ـ به ضخامت کمتر از  32919466

   میلیمتر 96ـ ـ به ضخامت بیش از  32912966

   میلیمتر 96میلیمتر یا بیشتر و حداکثر  35/4ـ ـ به ضخامت  32912266

   میلیمتر 35/4میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از  3ـ ـ به ضخامت  32912366

   میلیمتر 3ـ ـ به ضخامت کمتر از  32912466

   میلیمتر یا بیشتر 35/4به ضخامت ـ ـ 32913966

   میلیمتر 35/4میلیمتر  یا بیشتر  ولی کمتر از  3ـ ـ به ضخامت  32913266

   میلیمتر 3ـ ـ به ضخامت بیش از یک میلیمتر ولی کمتر از  32913366

   میلیمتر 9میلیمتر یا بیشتر و حداکثر  5/6به ضخامت   ـ ـ 32913466

   میلیمتر 5/6ـ ـ به ضخامت کمتر از  32913566

   ـ سایر 32911666
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 از کمتر پهنای با نزن، زنگ فوالد از نوردشده تخت محصوالت  291

 .میلیمتر 666

   میلیمتر یا بیشتر 35/4ـ ـ به ضخامت  32269966

 هاویژگی

   میلیمتر 35/4ـ ـ به ضخامت کمتر از  32269266

   وردشدهـ فقط سرد ن 32262666

   ـ سایر 32261666

 نامنظم پیچیده طومارهای صورت به نوردشده، گرم ها، میله  226

 .نزن زنگ فوالد از شده،

 هاویژگی   نزن. شده، از فوالد زنگ ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده میله 32296666

   ـ ـ با سطح مقطع دایره 32229966 .نزن زنگ فوالد از پروفیل نزن، نگ ز فوالد از ها میله سایر  229

 هاویژگی

   ـ ـ سایر 32229166

   ها، فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده ـ میله 32222666

   ها ـ سایر میله 32223666

   ـ پروفیل 32224666

 هایویژگ   نزن. مفتول از فوالد زنگ 32236666 .نزن زنگ فوالد از مفتول  222

 پهنای با ممزوج، فوالدهای سایر از نوردشده تخت محصوالت  223

 بیشتر یا میلیمتر 666

   دار شده های جهت دارای دانه ـ ـ  32259966

 هاویژگی

   ـ ـ سایر 32259166

   ـ سایر، فقط گرم نورد شده، به صورت طومار 32253666

   غیر طومار نوردشده، به صورت ـ سایر، فقط گرم 32254666

   ـ سایر، فقط سرد نوردشده 32255666

   ـ ـ آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریقه الکترولیت 32251966

   ـ ـ آبکاری شده یا اندوده شده با روی به نحوی دیگر 32251266

   ـ ـ سایر 32251166
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224   

 پهنای با ج،ممزو فوالدهای سایر از شده نورد تخت محصوالت

 میلیمتر 666 از  کمتر

   دار شده های جهت ـ ـ دارای دانه 32269966

 هاویژگی

   ـ ـ سایر 32269166

   ـ از فوالدهای تندبر 32262666

   ـ ـ فقط گرم نوردشده 32261966

   شده ـ ـ فقط سرد نورد 32261266

   ـ ـ سایر 32261166

 پیچیده نامنظم طومارهای صورت به شده، دنور گرم ها، میله  225

 .ممزوج فوالدهای سایر از شده،

   ـ از فوالدهای تندبر 32239666

   ـ از فوالدهای سیلیکو منگنز 32232666 هاویژگی

   ـ سایر 32231666

 سایر از پروفیل، ممزوج؛ فوالدهای سایر از ها، میله سایر  226

 .غیرممزوج یا مزوجم فوالدهای از ممزوج، فوالدهای

   ها، از فوالدهای تندبر ـ میله 32239666

 هاویژگی

   ها، از فوالد سیلیکو منگنز ـ میله 32232666

   ها، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا اگسترود شده ـ سایر میله 32233666

   ها، فقط آهنگری شده ـ سایر میله 32234666

   ها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده میله ـ سایر 32235666

   ها ـ سایر میله 32236666

   ـ پروفیل 32233666

   ـ از فوالدهای سیلیکومنگنز 32212666 ممزوج فوالدهای سایر از مفتول  223

   ـ ـ ـ از فوالد فنری کرم سیلیکون 32211696 هاویژگی

   فنری کرم وانادیوم   از فوالدـ ـ ـ  32211626
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های ممزوج سرد کشیده شده، آنیل و فسفاته شده به صورت کالف به  مفتولـ ـ ـ  32211636

 میلیمتر   35تا  2 رقط

  

 هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر 32211616

 فوالد از یا آهن از درز، بدون توخالی، های پروفیل و ها لوله  223

 )چدن از غیر(

( )سرد از Cold-rolledیا سرد نورد شده )  (Cold-dranکشیده شده )ـ ـ سرد  33643966

 ((Cold-reducedضخامت آن کاسته شده )

  

 هاویژگی

   ـ ـ سایر 33643166

   ـ ـ سرد کشیده شده یا سرد نورد شده )سرد از ضخامت آن کاسته شده( 33644966

   ـ ـ سایر 33644166

   دار ای فوالدی پرکربن کرمه ـ ـ ـ لوله 33645996

   ـ ـ ـ سایر 33645916

   ـ ـ سایر 33645166

   ـ سایر 33641666

 طریق به یا شده پرچ شده، داده جوش مثالً،) ها لوله سایر  221

/  میلیمتر 466عرضی  مقطع سطح با ،(شده مسدود مشابهی

 .فوالد از یا آهن از باشد، 4 از بیش آن خارجی قطر که مدور،

   ور ( الکتریکی غوطهARCداده شده از درازا با قوس ) ـ ـ جوش 33659966

 هاویژگی

   داده شده از درازا سایر، جوش  ـ ـ 33659266

   (Coatingـ ـ ـ اندود شده ) 33659196

   ـ ـ ـ سایر 33659116

 هداد جوش  درز با مثالً،) توخالی های پروفیل و ها لوله سایر  236

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

 .فوالد از یا آهن از ،(شده مسدود

 

   میلیمتر 2/263کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی  33669996

 هاویژگی
   میلیمتر 4/466میلیمتر و حداکثر  2/263حداقل ـ ـ ـ با قطر خارجی  33669916

   (Coatingـ ـ ـ اندود شده ) 33669196

   ـ ـ ـ سایر 33669116
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   میلیمتر 2/263کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی  33662996

 هاویژگی

   میلیمتر 4/466میلیمتر و حداکثر  2/263حداقل ـ ـ ـ با قطر خارجی  33662916

   ـ ـ سایر 33662166

   رمتر و کمت ها با قطر خارجی یک سانتی ـ ـ ـ لوله 33663696

   میلیمتر 2/263کمتر  از  میلیمتر و 96ها با قطر خارجی بیش از  ـ ـ ـ لوله 33663626

   میلیمتر 4/466میلیمتر و حداکثر  263/ها با قطر خارجی  ـ ـ ـ سایر لوله 33663616

   میلیمتر 2/263کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی  33664696

   میلیمتر 4/466میلیمتر و حداکثر  2/263حداقل ارجی ـ ـ ـ با قطر خ 33664616

   میلیمتر 2/263کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی  33665696

   میلیمتر 4/466میلیمتر و حداکثر  2/263حداقل ـ ـ ـ با قطر خارجی  33665616

   میلیمتر   2/263کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی  33666996

  * میلیمتر و باالتر 2/263 ـ ـ ـ با قطر خارجی  33666916

   میلیمتر   2/263کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی  33666196

   میلیمتر و باالتر 2/263 ـ ـ ـ با قطر خارجی  33666116

   میلیمتر   2/263کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی  33661696

  * میلیمتر و باالتر 2/263 ـ ـ ـ با قطر خارجی  33661616

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  ـ از چدن غیر چکش خوار ـ 33639966 لوازم یا  اتصاالت لوله کشی  239

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  سایر  ـ ـ 33639166 هاویژگی

   (Flangeفالنج ) ـ ـ  33632966
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   شده ـ ـ زانویی و مهره و ماسوره حدیده 33632266

 هاویژگی

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  اندود شده  --- 33632196

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  سایر --- 33632116

   (Butt weldingـ ـ لوازم و اتصاالت برای جوشکاری لب به لب ) 33632366

   (Flangeـ ـ فالنج ) 33631966

   (حدیده شدهSleeveه )ـ ـ زانویی و مهره و ماسور 33631266

   (Butt weldingـ ـ لوازم و اتصاالت برای جوشکاری لب به لب ) 33631366

   ـ ـ سایر 33631166

 هاویژگی  * درب اتوماتیک طبقات آسانسور 33633696 درب اتوماتیک طبقات آسانسور  232

   قوطی نوشابه و آبمیوهـ ـ ـ  33962996 قوطی اسپری ،قوطی کمپوت و کنسروقوطی نوشابه و آبمیوه،   233

 هاویژگی

   ـ ـ ـ قوطی کمپوت و کنسرو 33962926

   * قوطی کمپوت و کنسروقوطی نوشابه و آبمیوه، ـ ـ ـ  33962916

   ـ ـ ـ قوطی اسپری 33962196

   * قوطی کمپوت و کنسرو، قوطی نوشابه و آبمیوه،  قوطی اسپری ـ ـ ـ  33962116

 مایع یا فشرده گازهای برای فوالدی یا آهنی چدنی، ظروف  234

 شده

   ظروف چدنی،آهنی یا فوالدی برای گازهای فشرده یا مایع شده 33996666
 هاویژگی

 طناب، سیم بکسل ) طناب فوالدی(،تابیده،  هم به مفتول  235

 و (Sling)بار  طناب (Plaited band)باف،  گیس نوار کابل،

 .مصرف برق برای نشده ،عایق فوالد یا آهن از اشیاءهمانند،

33929626 

 96تا  3کابل پیش تنیده چند رشته به هم تابیده فوالدی به قطر هر رشته  ---

میلیمتر به صورت کالف، حتی با روکش پالستیکی یا گالوانیزه جهت استفاده در 

 بتن

  

 هاویژگی

   و کابل های به هم تابیده، طناب ـ ـ ـ سایر مفتول 33929616

   ـ سایر 33921666
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 هاویژگی   (9/96/14)تاریخ اجرا از  * زنجیر موتورسیکلت --- 33959966 زنجیر موتورسیکلت  236

 هاویژگی   زنجیر مانع لغزندگی - 33952666 لغزندگی ) زنجیر چرخ خودرو( مانع زنجیر  233

 هاویژگی   *(Tackمیخ، میخ سرپهن )  33936666 انواع میخ  233

 Coach)بزرگ ، پیچ مهره مهره، خور، مهره پیچ پیچ،  231

Screw) پیچی ، قالب(Screw hook) پرچ از چدن، میخ 

 .فوالد از یا آهن

 

 

 

 

 

 

 

 

   ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل 33939996

 هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر 33939916

   ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل 33939296

   ـ ـ ـ سایر 33939216

   ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل 33939396

   ـ ـ ـ سایر 33939316

   ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل 33939496

   ـ ـ ـ سایر 33939416

   ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل 33939596

   ـ ـ ـ سایر 33939516

   ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل 33939696

   ها ـ ـ ـ سایر مهره 33939616

   ـ ـ سایر 33939166

   میخ پرچ  ـ ـ 33932366

 *  *فنرهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه  33269616 فنرهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه  246
 هاویژگی

33261666 
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 که آنهایی جمله از)  طبخ اجاق منقل، فردار، اجاق بخاری،  249

 بریان ،(مرکزی باشند حرارت برای رعیف دیگ دارای

 کن گرم خوراک گازدستی، اجاق پز کباب (Barbecue)کن،

 با همانند غیربرقی وسایل و (Plate-Warmer)وسایل و

  خانگی، مصارف

 بوده انرژی برچسب بخاری برقی خانگی مشمول -

 ممنوع B و A از تر پایین با گرید ها آن ورود و

 .باشد می

دودکش نیز  کش دار و بدوندود گازسوز بخاری -

 مشمول نصب برچسب انرژی می باشند.

   ـ ـ ـ اجاق گاز فردار مبله 33299996

 هاویژگی

   ـ ـ ـ اجاق گاز رومیزی توکار 33299926

   ـ ـ ـ فر گازی توکار 33299936

   ـ ـ ـ سایر 33299916

   ـ ـ با سوخت مایع 33299266

   (Solid fuelیر، شامل وسایل با سوخت جامد )ـ ـ سا 33299166

   ـ ـ با سوخت گازی یا هم با گاز و هم با سایر سوختها 33293966

   ـ ـ با سوخت مایع 33293266

 و اجزاء و غیربرقی، کننده گرم با مرکزی، حرارت برای رادیاتور  242

 زیعتو و هوا کننده گرم ازفوالد، یا آهن چدن، از آنها، قطعات

 عمل که هایی کننده توزیع جمله از)گرم  هوای های کننده

 گرم با ،(دهند می انجام نیز را مطبوع یا هوای تازه توزیع

محرک  موتور یا بادزن یک دارای کننده غیربرقی،

(Ventilator) موتوری، دم یا(Blower) قطعات اجزاء و و 

 فوالد از یا آهن چدن، از آنها،

 مشمول نصب برچسب انرژی می باشند()رادیاتورهای فوالدی 

  * از چدن  ـ ـ 33229966

 هاویژگی

  * ـ ـ سایر 33229166

اجزا و قطعات دستگاه های گرما تاب که در آنها انتقال حرارت به روش تابش  --- 33221696

 بوده و با سوخت گاز کار می کند .

*  

  * سایر --- 33221616

 پخت برای مصرف مورد ظروف  یدنی،نوش و غذاخوری ظروف  243

     زودپز دیگ گازی، رو کتری ،کارد، چنگال و قاشق پز، و

ظروف غذاخوری و نوشیدنی،  ظروف مورد مصرف برای پخت و پز، قاشق و چنگال  33231916

 (9/96/14)تاریخ اجرا از  و کارد،

 *    کتری رو گازی، دیگ زودپز 

  

 هاویژگی

 

33231216 

33231316 

33231416 

33231116 

 هاویژگی   نزن ـ ظرفشویی و روشویی، از فوالد زنگ 33249666 نزن زنگ فوالد از روشویی، و ظرفشویی  244



61 
 

-Nickel( یا مس ـ نیکل ـ روی )ورشو Cupro-nickelـ ـ براساس مس ـ نیکل ) 34992266 مسی های لوله  245

silver) 

  
 هاویژگی

 مصرف برای که مس از همانند، و باف گیس نوار کابل، طناب،  246

 .باشند نشده عایق برق

باف و همانند، از مس که برای مصرف برق عایق نشده  طناب، کابل، نوار گیس 34936666

 باشند.

  
 هاویژگی

 پلی های الیه با بندی بسته مخصوص الیه چند های لفاف  243

  آلومینیومی و  مری

 : *آلومینیومی  و  مری پلی های الیه با بندی بسته مخصوص الیه دچن های لفاف 36639996

 مواد برای آلومینیوم الیه با مری پلی مقوایی الیه چند های بسته -

  خوراکی

  میوه آب بندی بسته جهت آلومینیوم الیه با پالستیکی های کیسه -

 بسته برای آلومینیوم و پلیمر از الیه چند انعطاف قابل های کیسه -

  آسپتیک روش به غذایی وادم بندی

  خوراکی مواد بندی بسته برای آلومینیوم الیه با شده آماده های لفاف  -

 بندی بسته برای آلومینیومی پلیمری الیه چند های تیوپ -

  آلومینیوم با الیه چند انعطاف قابل های ،کیسه زعفران بندی بسته  -

 از( استرال) شده  داده شکل ظروف در موادخوراکی بندی بسته انواع  -

 آلومینیوم های ورق و پلیمری مواد

  

 هاویژگی

 

36639916 

36639166 

36632666 

   بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنیـ ـ ـ قوطی  36921626 ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد خوراکی  243
 هاویژگی

   * فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد خوراکی ظروفـ ـ ـ  36921616

 هاویژگی   ظروف آلومینیومی برای گازهای فشرده یا مایع شده 36936666 .شده مایع یا فشرده گازهای برای آلومینیومی ظروف  241

ظروف آشپزخانه ای آلومینیومی با پوشش نچسب ) ظروف    256

سیستم حرارت آشپزخانه ای تفلون( و رادیاتور مربوط به 

 مرکزی

  * رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی ـ ـ ـ 36959696

 هاویژگی
ظروف آشپزخانه ای آلومینیومی با پوشش نچسب ) ظروف آشپزخانه ای تفلون( و  36959616

 * ظروف مورد مصرف در پخت و پز

  

 هاویژگی   و بیلچهبیل  - 32699666  بیل   259

   ـ اره دستی 32629666 اره و تیغه اره   252
 هاویژگی

   های مستقیم برای کارکردن روی فلزات تیغه اره ـ ـ 32621966

 هاویژگی   های برنده(، گازانبر، مقاش و ابزارهای همانند ـ انبردست )از جمله انبردست 32632666های برنده(، گازانبر، مقاش و  انبردست )از جمله انبردست  253
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   * قیچی فلزبری 32633666 و قیچی فلزبری ابزارهای همانند

باستثنای  ولی دینامومتریک آچارهای جمله از) آچاردستی  254

 Interchangeable)آچاربکس  ؛ ( قالویزکردن آچار

spanner Socket دسته دارای ( حتی 

   ـ ـ دارای دندانه ثابت 32649966

   ـ ـ دارای دندانه متغیر 32649266 هاویژگی

   ـ آچاربکس، حتی دارای دسته 32642666

  * کردن یا قالویز کردن کردن، حدیده ـ ابزار برای سوراخ 32659666 دستی ابزارهای  255

 هاویژگی

   پیچ گوشتی با حسگر ولتاژ  ـ ـ ـ 32654696

   سایر  ـ ـ ـ 32654616

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  آچار آلن * 32655166

 و باغبانی کشاورزی، های ماشین برنده برای های یغهت و کارد  256

 جنگلداری یا گلکاری

   های کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری ـ برای ماشین 32634666
 هاویژگی

قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی )با تیغه ثابت( سر میز و   253

 آشپزخانه ای

  بت( سر میز و آشپزخانه ای *قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی )با تیغه ثا 32999666

 (9/96/14)تاریخ اجرا از 

  

 32991966 هاویژگی

32991216 

 هاویژگی   (double edgeـ ـ ـ تیغ دولبه بدون دسته ) 32929696 تیغ دولبه بدون دسته  253

قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی )با تیغه ثابت( سر میز و   251

 آشپزخانه ای 

)تاریخ  ق و چنگال ، کارد و چاقوی )با تیغه ثابت( سر میز و آشپزخانه ای *قاش 32952666

 (9/96/14اجرا از 

  
 هاویژگی

32951116 

قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه موتوری به   266

 و قفل آویز و قفل درب آسانسور رود کار می

   آویز ـ قفل 33699666

   رود قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه موتوری به کار میـ  33692666 هاویژگی

  * *قفل درب آسانسور ـ ـ ـ  33694616

 هاویژگی   ـ از آهن یا از فوالد 33639666 .ملحقات بدون یا با معمولی انحناء  از فلزات قابل های لوله  269
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   ـ از سایر فلزات معمولی 33631666

 هاویژگی   ای و چاکدار های لوله ـ میخ پرچ 33632666 چاکدار و ای لوله های پرچ میخ  262

 انواع الکترود جوشکاری  263

 

 

   ـ الکترودهای اندودشده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی 33999666

 هاویژگی

   معمولی تهای پرشده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزا ـ مفتول   33992666

کاری یا جوشکاری با شعله، از  های اندودشده و مفتولهای پرشده، برای لحیم ـ میله 33993666

 فلزات معمولی

  

   ـ سایر 33991666

 آب های دیگ از غیر) بخارها سایر یا آب بخار مولد های دیگ  264

 با آب بخار تولید به حال قادر عین در که مرکزی حرارت گرم

 گرم العاده فوق آب مولد های ؛ دیگ( باشند می نیز مک فشار

)دیگ بخار مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد برچسب انرژی 

 می باشد(

  * تن در ساعت 45ای با تولید بخار بیشتر از  ـ ـ دیگهای بخار آب لوله 34629966

 هاویژگی

  * تن بخار در ساعت 45ای با تولید حداکثر  ـ ـ دیگهای بخار آب لوله 34629266

  * (Hybridهای مولد بخار، همچنین دیگهای مختلط بخار ) ـ ـ سایر دیگ 34629166

   العاده گرم ـ دیگهای مولد آب فوق 34622666

 که مشمول آنهایی غیراز مرکزی حرارت گرم آب دیگهای  265

) دیگهای بخار با توان ورودی حداکثر  می باشند. 3462شماره 

 انرژی برچسب استاندارد اجباری اجرای مقررات کیلو وات مشمول 36

 ( .باشد می

  * های آب گرم ـ دیگ 34639666

 هاویژگی

 یا تناوبی احتراقی  -ای  جرقه سوز درون پیستونی موتورهای  266

 دوار  

   ـ ـ ـ دوزمانه 34633996

 برچسب انرژی

 

   ـ ـ ـ دوزمانه 34633296

   دوزمانهـ ـ ـ  34633396

   ـ ـ ـ سایر برای انواع موتور سیکلت 34633336

   ـ ـ ـ دوگانه سوز )بنزین و گاز( 34633346

   ـ ـ ـ سایر 34633316
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   ـ ـ ـ گازسوز و دوگانه سوز )بنزین و گاز( 34633496

   ـ ـ ـ سایر 34633416

   ـ سایر موتورها 34631666

 موتورهای) احتراقی – تراکمی سوز درون ستونیپی موتورهای  263

  (دیزل نیمه و دیزل

 توضیح :

 ماشین و سنگین نیمه و سنگین خودروهای دیزلی موتورهای

 کشاورزی از نظر تعیین و معدنی ساختمانی، راهسازی، آالت

انرژی از تاریخ  برچسب دستورالعمل و سوخت مصرف معیار

 می باشند.مشمول استاندارد اجباری  9/96/9314

   ـ ـ ـ گاز سوز )پایه گازسوز( 34632696

 برچسب انرژی

   ـ ـ ـ سایر 34632616

   اسب بخار 956با قدرت تا  ـ سایر موتورها 34631696

   ـ ـ ـ سایر 34631616

 *  ـ ـ ـ کیت کامل گازسوز 34611996 کیت کامل گازسوزموتورهای گازسوز و  قطعاتی و اجزاء  263

 *  گازسوز برای موتورهایـ ـ ـ  34611126 هایویژگ

  * ـ ـ ـ کیت کامل گازسوز 34611156

پمپ انژکتور خودرو، پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو،   261

پمپ کولر پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، 

 * آبی

  * پمپ انژکتورـ ـ ـ  34933696

 هاویژگی

  * پ سوخت خودروهای بنزینی انژکتوریپم  ـ ـ ـ 34933626

پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک   ـ ـ ـ 34933636

 *پمپ آب خودرو ، فرمان خودرو

*  

34933616 

34936626 

34936636 

34936616 

    ـ ـ ـ پمپ کولر آبی 34933696
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پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک   ـ ـ ـ 34933616

 *فرمان خودرو، پمپ آب خودرو 

*  

 کالهک ها، بادزن انواع کمپرسور یخچال، هود آشپزخانه و  236

 .فیلتر به مجهز حتی بادزن با توام تخلیه هوا یا های تسویه

 توضیح :

 3566تا  936ها از ظرفیت کمپرسور های هرمتیک خانگی و بادزن  -

 است  انرژی برچسب مشمول متر مکعب بر ساعت 

کمپرسورهای هرمتیک از لحاظ ایمنی الکتریکی نیز مشمول می  -

 باشند.

 ممنوع می باشد Bو  Aورود بادزن های با گرید انرژی پایین تر از  -

ازون( با قدرت حداکثر  ـ ـ ـ کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی )سازگار با الیه 34943699

 35/9با ضریب کارایی حداقل   کیلووات( 35/6یک اسب بخار )

 * 
 برچسب انرژی -هاویژگی

حداکثر ـ ـ ـ کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی )سازگار با الیه ازون( با قدرت  34943691

 35/9با ضریب کارایی کمتر از  کیلووات( 35/6اسب بخار )یک 
 * 

 برچسب انرژی -اهویژگی

با قدرت بیش از  ـ ـ ـ کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی )سازگار با الیه ازون( 34943626

 کیلووات( 35/6)یک اسب بخار 

 * 

 *  *کمپرسور یخچال   --- 34943616

توام بام یا پنجره،  های پشت های رومیزی، زمینی، دیواری، سقفی، هواکش ـ ـ بادزن 34945966

 وات 925شده با موتور برقی به قدرت حداکثر 

  

 ایمنی الکتریکی - هاویژگی   هود آشپزخانهـ  34946696

 بادزن یک از متشکل مطبوع تهویه دستگاههای و ها ماشین  239

 همچنین و رطوبت، حرارت تغییر مختص وسایل و موتوری

 جداگانه درجه رطوبت در آنها که دستگاههایی و ها ماشین

 نیست تنظیم قابل

 توضیح :

کولر  های گازی مشمول برچسب انرژی بوده و ورود  -

ممنوع می باشد.  Bو  Aآن ها گرید پایین تر از 

همچنین استاندارد ایمنی الکتریکی نیز اجباری می 

 باشد.

کولرهای گازی پرتابل مشمول مقررات بر چسب انرژی  -

 نمی باشند

 *  (Split Unit) جدا از همـ ـ ـ دستگاه تهویه مطبوع  34959696

 ایمنی الکتریکی - هاویژگی

 *  ـ ـ ـ سایر 34959616

  * دستگاه تهویه مطبوع جهت خودروهای سواری و وانت --- 34952696

  * سایر --- 34952616

توام شده با یک دستگاه مولد سرما و یک سوپاپ برای برگشت گردش   - 34953966

 تلمبه های قابل برگشت حرارتی ( سرما/گرما   )

  

   دستگاه مولد سرما، توام شده با یک ـ ـ  سایر 34953266

   بدون دستگاه مولد سرما  -- 34953366

 یا گردشده جامد سوخت مایع، سوخت برای کوره های مشعل  232

 گاز

 

   های کوره برای سوخت مایع ـ مشعل 34969666

 هاویژگی
   های مختلط ایر مشعلهای کوره، همچنین مشعلـ س 34962666
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 هاویژگی  * پزی پزی یا بیسکویت ـ تنورهای نانوایی، شیرینی 34932666 بیسکویت پزی یا شیرینی پزی نانوایی، تنورهای  233

 انواع یخچال و فریزر خانگی و انواع چیلر  234

 

 

 

 

برچسب  - ایمنی الکتریکی - هایژگیو   ـ یخچال فریزرهای مجهز به درهای خارجی جداگانه 34939666

 انرژی

 ایمنی الکتریکی - هاویژگی   ـ نوع تراکمی ـ  34932966

برچسب  - ایمنی الکتریکی - هاویژگی   ـ ـ سایر 34932166

 انرژی

   لیتر 366ـ فریزر از نوع صندوقی، به گنجاش حداکثر  34933666

 ایمنی الکتریکی - هاویژگی
   لیتر 166ـ فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر  34934666

های  ها، پیشخوان (، کابینتChestsها ) ( )صندوقچهFurnitureـ سایر مبلمان ) 34935666

(Display Countersنمایش، ویترین ) ( هاShow cases برای )و غیره )

 کنندهنگهداری و نمایش، یکپارچه شده با تجهیزات سردکننده یا منجمد

  

  * ـ ـ ـ انواع چیلرهای جذبی 34936196
 هاویژگی

  * ـ ـ ـ سایر 34936116

استریلیزه کننده های  –آب گرمکن های زود جوش گازی   235

برای تهیه ماشین آالت و ادوات  -طبی، جراحی یا آزمایشگاهی

 - کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن و یا گرم کردن غذا

 کن و آب سردکن توأم رمدستگاههای آبگ

   وگرمایشی( بهداشتی منظوره )آبگرم دو پکیجـ ـ ـ  34919996

   ـ ـ ـ سایر 34919916 هاویژگی

   سایر ـ ـ 34919166

 ایمنی الکتریکی – هاویژگی *  لیتر 24اتوکالو دندانپزشکی تا حجم  --- 34912696

 *  سایر --- 34912616
 هاویژگی

   ـ ـ برای تهیه کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن و یا گرم کردن غذا 34913966

 هاویژگی   کن و آب سردکن توأم ـ ـ ـ دستگاههای آبگرم 34913196
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دستگاههای گریز از مرکز آزمایشگاهی ) سانتریفیوژ( ، فیلتر   236

 سوز موتورهای درون روغن و فیلتر هوای

 ایمنی الکتریکی *  *مورد مصرف در پزشکی ریز از مرکز آزمایشگاهی ) سانتریفیوژ(دستگاههای گـ ـ  34299166

 *   سوز های روغن یا مواد سوختی برای موتورهای درون ـ ـ صافی 34292366
 هاویژگی

 *  سوز های هوای ورودی برای موتورهای درون ـ ـ صافی 34293966

   * ز نوع خانگیا ظرفشویی های ماشین  ـ ـ 34229966 ظرفشویی خانگی های ماشین  233
 هاویژگی

34229166 

 5 حساسیت با ترازوها باستثنای) توزین ادوات و آالت ماشین  233

 کنترل و شمارش های ماشین همچنین ،( کمتر یا گرم سانتی

 توزین های ماشین برای وزنه کنند، انواع می ر کا وزنه با که

 *  ص، همچنین ترازوی توزین نوزادان، ترازوهای خانگیـ ترازوی توزین اشخا 34239666

 هاویژگی

 *  ـ باسکول برای توزین استمراری کاال روی نقاله 34232666

گیری، همچنین  گیری یا کیله ـ باسکول توزین ثابت و ترازوها و باسکول کیسه 34233666

 (Hopper Scalesترازوهای قیفی شکل )

 * 

 *  کیلوگرم 36 با ظرفیت توزین حداکثر  ـ ـ   34233966

 *  کیلوگرم به باال 566ـ ـ ـ باسکول الکترونیکی سیار با ظرفیت توزین  34233296

 *  ـ ـ ـ سایر 34233216

 *  ـ ـ ـ سایر باسکولهای الکترونیکی سیار 34233196

 *  ـ ـ ـ سایر 34233116

 *  آالت و ادوات توزین ـ ـ ـ قطعات ماشین 34231696

وزنه های  سایر --- 34231616

 E9کالس 

 

 هاویژگی   نشان، حتی پرشده ـ دستگاههای آتش 34249666 پرشده  حتی نشان، آتش دستگاههای  231

 الکتریکی ایمنی   (9/96/14)تاریخ اجرا از  دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی 34243696 دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی  236

 ایمنی الکتریکی   *بخارشوی خانگی  34243616 بخارشوی خانگی  239
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از  باالکشنده بغیر چرخهای باالکشنده و دار طناب های قرقره  232

 چرخهای کشنده و های دار، چرخ محفظه باالکشنده چرخهای

 طناب .

ترمز بر روی دنده، پولی و  ـ ـ ـ موتور گیربکس آسانسور شامل الکتروموتور، جعبه 34253996

 یک پایه مشترک

*  

 هاویژگی
( برای آسانسور شامل Gearlessسیستم محرکه بدون جعبه دنده ) ـ ـ ـ   34253926

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

 مغناطیس دائم، پولی و ترمز  

*  

 هاویژگی   های الستیکی ـ ـ با چرخ 34264966 جرثقیلهای خودرویی   233

  * کامل ـ ـ ـ آسانسور 34239696 های متحرک و راهروهای متحرک پلکانکامل ،  آسانسور  234
 هاویژگی

  * های متحرک و راهروهای متحرک ـ پلکان 34234666

 پلکان یا دار محفظه کشنده باال آسانسور، به قطعات مربوط  235

 متحرک

  * تیک آسانسور )درب کابین(ـ ـ ـ انواع درب اتوما 34393996

 هاویژگی

  * ـ ـ ـ انواع کابین و فریم کابین آسانسور 34393926

  * ـ ـ ـ انواع درب لوالئی آسانسور 34393936

  * *پاراشوت، گاورنر، ضربه گیر و قفل درب آسانسور ـ ـ ـ  34393916

 و باغبانی کشاورزی، وسایل و دستگاهها و آالت ماشین  236

 و زرع کشت یا کردن آماده برای داری جنگل یا گلکاری

 *نو  ورزش زمین یا چمن برای غلتک زمین؛

 توضیح :

از این شماره تعرفه ها فقط کاالهای نو مشمول  -

 استاندارد اجباری می باشند.

تراکتورها و ماشین های کشاورزی باید از نظر  -

 اصول و عالئم ایمنی نیز  بررسی گردد.

   کلوخ شکن دیسکی ـ ـ 34322966

 هاویژگی

   (TRANS PLANTER(، نشاء کار )PLANTERـ ـ ـ دستگاه کاشت ) 34323696

   ـ ـ ـ سایر 34323616

   کن ـ کود پخش 34324666

   ـ سایر ماشین آالت، دستگاهها و وسایل 34323666

   *سطح پره دیسک در ادوات کشاورزی از نوع مقعر و مـ  34321666

 کوبیدن یا برداشت برای وسایل و دستگاهها آالت، ماشین  233

 ماشین علوفه؛ کاه یا منگنه همچنین کشاورزی، محصوالت

 کردن، پاک برای ها زنی؛ ماشین علف ماشین و زنی چمن

سایر  یا میوه مرغ، تخم کردن بندی یا درجه کردن جور

 و دستگاههای آالت ماشین از غیر کشاورزی، محصوالت

   چرخد ـ ـ دارای موتور، که آالت برش در یک سطح افقی می 34339966
 اهویژگی

   ـ ـ سایر 34339166

 هاویژگی   کردن روی تراکتور های برش برای سوار زنی، همچنین میله های علف ـ سایر ماشین 34332666
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 * نو  3433شماره 

 توضیح :

از این شماره تعرفه ها فقط کاالهای نو مشمول  -

 استاندارد اجباری می باشند.

تراکتورها و ماشین های کشاورزی باید از نظر  -

 اصول و عالئم ایمنی نیز  بررسی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   کردن علف ـ سایر ماشین آالت و دستگاهها برای بریدن و خشک 34333666

  * ردنآوری و منگنه ک ـ منگنه کاه و علوفه، همچنین ماشین جمع 34334666

   اسب بخار و بیشتر 946ـ ـ ـ با قدرت  34335999

   اسب بخار 946ـ ـ ـ با قدرت کمتر از  34335991

   ـ ـ ـ کمباین برنج با چرخ شنی )زنجیری( با عمل برش و جداکردن دانه 34335926

   ـ ـ ـ کمباین مخصوص برداشت پنبه با مکانیزم مکش 34335936

   ـ ـ ـ سایر 34335916

   ـ ـ سایر ماشین آالت و دستگاهها برای کوبیدن 34335266

   Suger Bee combine harvesterـ ـ ـ کمباین مخصوص برداشت چغندرقند 34335396

   Potato combine harvesterزمینی  ـ ـ ـ کمباین ویژه برداشت سیب 34335326

   ـ ـ ـ سایر 34335316

دار  ای و میوه ای، ساقه های برداشت صیفی و سبزی از نوع برگی، غده ـ ـ ـ ماشین 34335196
Vegetable harvester machine 

  

   Chopper harvesterـ ـ ـ ماشین برداشت علوفه سبز )چاپر( خودرو  34335126

   Picker and huskerـ ـ ـ ماشین برداشت بالل  34335136

   Picker shellerای(  ای )ذرت دانه ـ ـ ـ ماشین برداشت بالل دانه 34335146

   Pulse harvesterـ ـ ـ ماشین برداشت حبوبات  34335156

   ـ ـ ـ دستگاه برداشت خرما از نوع خودرو 34335166

   دهنده و لرزاننده ـ ـ ـ دستگاه برداشت از نوع تکان 34335136

 هاویژگی  * *پزی، بیسکویت سازی  های نانوایی، نان شیرینی ـ ماشین آالت و دستگاه 34339666 پزی، شیرینی نان نانوایی، های دستگاه و آالت ماشین  233
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  سازی بیسکویت

 چاپ برای استفاده با کاربردی اداری مورد چاپی آالت ماشین  231

مشمول ردیف  چاپی اجزای سایر و سیلندرها صفحات، بوسیله

 فکس، های و ماشین کپی های ماشین چاپگرها، یر، سا 3442

 .مربوطه و ملحقات قطعات نشده؛ یا شده توأمان چه

از چاپگرها فقط چاپگرهای اداری ویژه چاپ بر روی  توضیح :

 کاغذ و یا مقوا  مشمول استاندارد اجباری می باشند.

گرفتن یا ارسال  پیکردن، ک هایی که دارای دو یا تعدادی کارکرد چاپ ـ ـ ماشین 34433966

( Networkپردازی اتوماتیک یا شبکه ) فکس، با قابلیت اتصال به ماشین داده

 باشند

  

 هاویژگی
 CPSستونی به باال به کاغذ پیوست با سرعت باالی  932ـ ـ ـ چاپگر خطی سوزنی  34433296

666 

  

   ـ ـ ـ سایر 34433216

   ـ ـ  سایر 34433166

 خشک تجهیزات با حتی ، خانگی رختشویی یها ماشین  216

 .کردن

   *( خانگی رختشوییانواع ماشین لباسشویی ) 34569966

برچسب -ایمنی الکتریکی  -هاویژگی

 انرژی

34569296 

34569216 

34569166 

34562666 

   کیلوگرم شستنی خشک 96یت حداکثر ـ ـ باظرف 34592966 اتو پرس خانگیکردن خانگی و  خشک های ماشین  219

   *کردن خانگی  خشک های ماشین 34592166 ایمنی الکتریکی -هاویژگی

   اتو پرس خانگی 34593696

 ایمنی الکتریکی -هاویژگی   * خانگی برقی ـ چرخ دوزندگی 34529666 خانگی برقی دوزندگی چرخ  212

 ایمنی الکتریکی   دستی دریل برقیـ ـ  34651566 دریل برقی دستی  213

 توأم یا هیدرولیک پنوماتیک، دست، در کارکردن برای ابزارها  214

 غیربرقی یا موتوربرقی با شده

   ها اره  ـ ـ 34632266
 ایمنی الکتریکی

   زنی دستی مجهز به موتور برقی ـ ـ ـ دستگاه سنگ 34632126

 برچسب انرژی -هاویژگی   به صورت کامل( PCپردازی شخصی ) های خودکار داده ـ ـ ـ ماشین 34393696امل پردازی ش های خودکار داده ماشیننوت بوک ، تبلت ،   215
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، درایو، تلویزیون،  رایانه، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن

و  CDهای ضبط و پخش  و دستگاه مدار بستهدوربین 

DVD به صورت یکپارچه 

 

 توضیح :

از اسکنرها فقط اسکنر اداری مشمول استاندارد   -

 اجباری می باشد 

پردازی شامل رایانه،  داده خودکار های ماشین -

نوت بوک ، چند  فتوکپی، فاکس،پرینتر، اسکنر، 

مانیتور مشمول نصب برچسب انرژی می و  کاره

  باشند.

   (Note Book( کیفی )PCپردازی شخصی ) های خودکار داده ـ ـ ـ ماشین 34393626

اینچ حتی با  3با صفحه نمایش لمسی حداقل ( tablet PCرایانه لوحی )ـ ـ ـ  34393646

 قابلیت نصب سیم کارت

  

   سایر --- 34393616

   صورت کامل ( بهPCپردازی شخصی ) های خودکار داده ـ ـ ـ ماشین 34394996

   ملصورت کا ( بهPCپردازی شخصی ) های خودکار داده ـ ـ ـ ماشین 34394196

34394136 

پردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس،  های خودکار داده ـ ـ ـ ماشین

 DVDو  CDهای ضبط و پخش  و دستگاه مدار بسته، درایو، تلویزیون، دوربین  تلفن

 به صورت یکپارچه

  

   سایر  --- 34394116

 هاویژگی

34395696 
( شامل کلیه واحدها و متفرعات داخلی از PCصی )ی کامپیوتر شخ ـ ـ ـ جعبه

 جمله درایوها، بردها، حافظه و هارد و ...

  

   سایر  --- 34396616

   دیسک خوان نوری 34393696

34395626 

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

 و کارت شبکه بدون واحدهای ورودی و خروجی جمله درایوها، بردها، حافظه، هارد

 (9/96/14)تاریخ اجرا از 

  

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  ـ ـ ـ سایر 34395616

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  (Keyboardـ ـ ـ صفحه کلید ) 34396696

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  (Mouseـ ـ ـ موشواره ) 34396626

 هاویژگی   های تکثیر ـ ماشین 34329666 تکثیر های ماشین  216

 هاویژگی   ( با و یا بدون منبع تغذیهCaseـ ـ ـ جعبه کامپیوتر ) 34333696 تغذیه منبع بدون یا و با( Case) کامپیوتر جعبه  213
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 های تبخیر و محرک طریق از هوا کردن خنک برای دستگاهها  213

 اتوماتیک درب

فوت مکعب در دقیقه  3666خانگی با هوادهی حداکثر ـ ـ ـ کولرهای آبی  34316696

(C.F.M) * 

برچسب -ایمنی الکتریکی  -هاویژگی  

 انرژی

 ایمنی الکتریکی -هاویژگی   ـ ـ ـ سایر 34316616

 ایمنی الکتریکی   *محرک های درب اتوماتیک ـ ـ ـ  34313116

 گرم آب دیگ لوله، برای همانند وسایل و شیر رگوالتور، انواع  211

فشار  تقلیل شیرهای همچنین همانند، یا بشکه منبع، بخار، یا

 .ترموستات وسیله به شونده کنترل شیرهای و

   ـ ـ ـ رگوالتور مخصوص سیلندرگاز مایع 34399696

 هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر 34399616

   ـ شیر یک طرفه )غیر قابل برگشت( 34393666

   ن یا فشار شکنـ شیر اطمینا 34394666

   ..حمام و دستشویی، پیسوار و  ـ ـ ـ شیر آالت بهداشتی، شیر مخلوط 34393696

   ( از جنس برنج لغایت سه اینچgate valveـ ـ ـ شیر فلکه کشویی ) 34393695

   اینچ 5/2 تا( از جنس برنج Ball valveـ ـ ـ شیر توپی ) 34393626

   ر مخصوص سیلندر گاز مایعـ ـ ـ شی 34393636

   ـ ـ ـ شیر مخصوص اجاق گاز 34393635

   ـ ـ ـ شیر مخصوص بخاری گازی 34393646

   کن گازی، مخزنی، دیواری ـ ـ ـ شیر مخصوص آبگرم 34393645

  * ـ ـ ـ ترموستات خودرو )شیر ترموستاتیک( 34393665

 Digital Linerورودی خودروهای انژکتوری )ـ ـ ـ شیر تنظیم هوای  34393636

Actuator-Stepper Motor) 

*  

 هاویژگی   ـ ـ ـ مغزی برنجی شیر آالت بهداشتی 34391696
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   (9/96/14)تاریخ اجرا از  بلبرینگ مورد مصرف در خودرو*ـ  34329666 انواع بلبرینگ مورد مصرف در خودرو  366

 هاویژگی

34322666 
های جفت و جور شده مخروطی و  مخروطی، همچنین رولربیرینگ ـ رولبیرینگ

 (9/96/14)تاریخ اجرا از  مورد مصرف در خودرو* غلتک مخروطی

  

34323666 
)تاریخ اجرا از  مورد مصرف در خودرو* (Sphericalـ رولربیرینگ کروی )

9/96/14) 

  

   (9/96/14ریخ اجرا از )تا مورد مصرف در خودرو* ـ رولربیرینگ سوزنی 34324666

34325666 
)تاریخ اجرا از  مورد مصرف در خودرو* ای های استوانه ـ سایر رولربیرینگ

9/96/14) 

  

34323666 
)تاریخ  مورد مصرف در خودرو* همچنین بلبرینگ، رولربیرینگ توأم شده ـ سایر،

 (9/96/14اجرا از 

  

34332666 
 مورد مصرف در خودرو*رولربیرینگ  یا بلبرینگ با دهتوأم شپوسته یاتاقان ، ـ  

 (9/96/14)تاریخ اجرا از 

  

 برق ژنراتورهای و موتورها  369

امکان آزمون الکتروموتور جارو برقی،  توضیح :

وات،  96الکتروموتورهای با توان خروجی کمتر از 

میکروموتورهای ولتاژ و توان پایین)مانند موتورهای مورد 

باب بازی ها و وسایل صوتی و نصویری(، استفاده در اس

الکتروموتورهای پنکه سقفی و ژنراتور در داخل کشور وجود 

 ندارد.

 

 

 

 

 

 

 هاویژگی   ولت 24و  92ـ ـ ـ الکتروموتورهای با جریان مستقیم  35699696

   ـ ـ ـ الکتروموتورهای جریان متناوب 35699626

 برچسب انرژی-هاویژگی
   ـ ـ ـ سایر 35699616

( با AC/DC( با جریان متناوب و مستقیم )Universalـ موتورهای اونیور سال ) 35692666

 وات   5/33از  قدرت بیشتر

*  

 هاویژگی

ولت تا قدرت حداکثر  24و  92  (DC) ـ ـ ـ الکتروموتورهای با جریان مستقیم 35693996

 وات 266

  

   ـ ـ ـ سایر 35693916

   کیلو وات 35وات و حداکثر  356ـ ـ به قدرت بیشتر از  35693266

   (Asynchronousـ ـ ـ الکتروموتور قفس سنجابی )اسنکرون  35694696
 برچسب انرژی -هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر 35694616
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   (Asynchronousـ ـ ـ الکتروموتور قفس سنجابی )اسنکرون  35695996

 چسب انرژیبر -هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر 35695916

   (Asynchronousـ ـ ـ الکتروموتور قفس سنجابی )اسنکرون  35695296

   ـ ـ ـ سایر 35695216

  * (KVAکیلوولت آمپر ) 35ـ ـ به قدرت حداکثر  35696966

 برچسب انرژی -هاویژگی  * ولت آمپرکیلو  35ـ ـ به قدرت حداکثر  35629966 (Generating sets)مولدها  مجموعه  362

مثالً، ) برقی های استاتیک مبدل برقی، ترانسفورماتورهای  363

 ها کننده القا و( ها کننده یکسو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ـ ـ ـ القایی 35649696

 برچسب انرژی -هاویژگی

   ـ ـ ـ الکترونیکی 35649626

   ـ ـ ـ سایر 35649616

  * کیلو ولت آمپر 656درت حداکثر ـ ـ به ق 35642966

  * کیلو ولت آمپر 96666کیلوولت آمپر و حداکثر  656ـ ـ به قدرت بیشتر از  35642266

  * ـ ـ ـ ترانسفورماتور جریان    35643996

  * ـ ـ ـ ترانسفورماتور ولتاژ 35643926

  * ـ ـ ـ سایر 35643916

  * ماتور جریانـ ـ ـ ترانسفور 35643296

  * ـ ـ ـ ترانسفورماتور ولتاژ 35643226

  * ـ ـ ـ سایر 35643216

 هاویژگی   ـ ـ ـ شارژر باطری 35644626
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   ـ ـ ـ منبع تغذیه رایانه 35644636

 برچسب انرژی -هاویژگی
   منبع تغذیه سایر ـ ـ ـ  35644646

   U.P.Sـ ـ ـ انواع  35644666
 هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر 35644616

 انواع باطری  364

 

 

 

 

 

 

 باطری انواع

متوسط  AA/R6/UM3ای شکل به سایزهای قلمی ) های استوانه ـ ـ ـ قوه 35669696

(C/R94/UM2( بزرگ ،)D/R26/um9 ) )قوه و باطری با بی اکسید منگنز( 

  

 هاویژگی

   (AAA/LR63/AM4نیم قلمی )  ـ ـ ـ قوه 35669626

   (Round Cellای ) های دکمه ـ ـ ـ قوه 35669636

   ـ ـ ـ سایر 35669616

(، متوسط AA/R6/UM3ای شکل به سایزهای قلمی ) های استوانه ـ ـ ـ قوه 35663696

(C/R94/UM2( و بزرگ )D/R26/UM9) 

  

   (AAA/LR63/AM4نیم قلمی )  ـ ـ ـ قوه 35663626

   (Round Cellای ) های دکمه ـ ـ قوهـ  35663636

   ـ ـ ـ سایر 35663616

(، متوسط AA/R6/UM3ای شکل به سایزهای قلمی ) های استوانه ـ ـ ـ قوه 35664696

(C/R94/UM2( و بزرگ )D/R26/UM9) 

  

   (AAA/LRO3/AM4های نیم قلمی ) ـ ـ ـ قوه 35664626

 هاویژگی

   (Round Cellای ) ای دکمهه ـ ـ ـ قوه 35664636

   ـ ـ ـ سایر 35664616

(، متوسط AA/R6/UM3ای شکل به سایزهای قلمی ) های استوانه ـ ـ ـ قوه 35665696

(C/R94/UM2( و بزرگ )D/R26/UM9) 
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   (AAA/LRO3/AM4های نیم قلمی ) ـ ـ ـ قوه 35665626

   (Round Cellای ) های دکمه ـ ـ ـ قوه 35665636

   ـ ـ ـ سایر 35665616

(، متوسط AA/R6/UM3ای شکل در سایزهای قلمی ) های استوانه ـ ـ ـ قوه 35666696

(C/R94/UM2( و بزرگ )D/R26/UM9) 

  

   (AAA/LRO3/AM4های نیم قلمی ) ـ ـ ـ قوه 35666626

   (Round Cellای ) های دکمه ـ ـ ـ قوه 35666636

   ـ ـ ـ سایر 35666616

(، متوسط AA/R6/UM3ای شکل در سایزهای قلمی ) های استوانه ـ ـ ـ قوه 35663696

(C/R94/UM2( و بزرگ )D/R26/UM9) 

  

   (AAA/LRO3/AM4های نیم قلمی ) ـ ـ ـ قوه 35663626

   (Round Cellای ) های دکمه ـ ـ ـ قوه 35663636

   ـ ـ ـ سایر 35663616

365   

 انواع باطری

 *  (Sealedـ ـ ـ از نوع سربسته ) 35639696
 هاویژگی

 *  ـ ـ ـ سایر 35639616

 *  (Sealedـ ـ ـ از نوع سربسته ) 35632696

 هاویژگی

 *  ـ ـ ـ سایر 35632616

 *  ـ با نیکل ـ کادمیوم 35633666

 *  ـ با نیکل ـ آهن 35634666

 *  فلز هیدرات)باتری( -نیکل ـ 35635666
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35636696 
آمپرساعت، سل لیتیومی تخت باالتر  2سل لیتیومی استوانه ای شکل باالتر از  ـ ـ ـ

 آمپر ساعت 5/2از 

 * 

 *  سایر ـ ـ ـ 35636616

 *  سایر انباره ها ـ ـ ـ 35633666

 برقی خانگی  جاروهای  366

مول استاندارد برقی خانگی مش فقط جاروهای توضیح :

 اجباری می باشند

( یا مخزن Dust bagوات و یک کیسه خاکروبه ) 9566 حداکثرـ ـ با قدرت  35639966

 لیتر 26 حداکثردیگری با ظرفیت 

  

 برچسب انرژی -ایمنی الکتریکی
   سایر ـ ـ  35639166

   مکندهسایر جاروهای  ـ  35636666

راکی، دستگاههای های مواد خو کن آسیاب و مخلوط  363

 گیر گیر و آب سبزی میوه آب

   گیر گیر و آب سبزی میوه های مواد خوراکی، دستگاههای آب کن ـ آسیاب و مخلوط 35614666
 ایمنی الکتریکی - هاویژگی

 از غیر به کامل الکتریک موتور با الکترومکانیکی، خانگی لوازم  363

 3563ردیف  مشمول برقی جاروهای

   16912696دستگاه بخور آلتراسونیک غیر از نیوالیزرهای مشمول ردیف ـ ـ ـ  35613696
 ایمنی الکتریکی - هاویژگی

   سایرـ ـ ـ  35613616

توام شده با  دستگاههای موزدایی، ماشین موزنی و ریش تراش  361

 موتور برقی

   ـ ریش تراش 35969666

   ـ ـ ـ سایر 35962616 ایمنی الکتریکی - هاویژگی

   ـ دستگاههای موزدایی 35963666

 نوع از انداختن راه به یا کردن روشن برقی ادوات و دستگاهها  396

 یا احتراقی ای جرقه درونسوز موتورهای برای استفاده مورد

 های دینام کردن، ماگنتوهای روشن مثالً،) احتراقی  تراکمی

 یا زن جرقه های شمع کردن، های روشن کویل ماگنتویی،

( ها آلترناتورها دینام مثالً،) استارتر موتور ، ژنراتورها کن، گرم

 قبیل این با استفاده مورد نوع وصل از و قطع دستگاههای و

 .موتورها

 

 

 *  زن های جرقه ـ شمع 35999666

 هاویژگی

  * کار و وانت   دلکو جهت خودروهای سواری، سواریـ ـ ـ  35993696

  * جهت موتورسیکلت ـ ـ ـ دلکو 35993626

  * ـ ـ ـ سایر دلکوها 35993636

  * های روشن کردن ـ ـ ـ کوئل 35993616

   ـ ـ ـ استارتر و دینام جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت 35994696
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   * بوس، کامیون، کامیونت ـ ـ ـ استارتر و دینام جهت خودروهای اتوبوس، مینی 35994626

   ـ ـ ـ استارتر و دینام مخصوص موتورسیکلت 35994636

   ـ ـ ـ سایر 35994616

  * ـ سایر ژنراتورها 35995666

 اشیاء باستثنای) دادن عالمت یا روشنایی برقی دستگاههای  399

 از بخار، رافع و شیشه کن گرم کن، پاک برف ،( 3531شماره

 وسایل نقلیه یا پایی چرخهای برای استفاده انواع مورد

 .موتوری

  * ـ ـ ـ جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت 35922696

 هاویژگی

  * * بوس، کامیون، کامیونت ـ ـ ـ جهت خودروهای اتوبوس، مینی 35922626

  * ـ ـ ـ جهت موتورسیکلت 35922636

  * ـ ـ ـ سایر 35922616

  * *بوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت ـ ـ ـ جهت خودروهای اتو 35923696

   ـ ـ ـ سایر 35923616

   گرم کن شیشه و رافع بخار کن، ـ برف پاک 35924666

 *  ـ ـ ـ تیغه کامل برف پاک کن 35921696

 شده برای طراحی (Portable)حمل قابل برقی چراغ  392

 خشک، مثالً، باطری) خود همراه نیروی منبع با کارکردن

 3592شماره  مشمول روشنایی ادوات از غیر ،(ماگنتو انباره،

   ـ چراغ 35939666

 

 ایمنی الکتریکی *  کوره دندانسازی  - 35949696 دندانسازی ه کور  393

 یا جوشکاری زرد کاری، لحیم دستگاههای و ها ماشین  394

 شده گرم جمله گاز از)  برقی برش، به قادر حتی جوشکاری،

 فوتونی، یا نوری سایر پرتوهای یا لیزر هوسیل به ،( برق با

 قوس یا مغناطیسی، ضربان اولتراسونیک، پرتوالکترونی،

 افشانی داغ برای برقی دستگاههای و ها ؛ ماشین پالسمایی

  ها سرمت فلزات یا

   کاری های لحیم ها و طپانچه هویه ـ ـ  35959966

 -ایمنی الکتریکی  -هاویژگی
   ن جوش کاری زیرپودریـ ـ ـ ماشی 35953996

   (TIGاثر ) کاری الکترود تنگستن با گاز بی ـ ـ ـ ماشین جوش 35953926

   کاری پالسما ـ ـ ـ ماشین جوش 35953936
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   ـ ـ ـ سایر 35953916

   کاری القایی ـ ـ ـ ماشین جوش 35953696

   ـ ـ ـ سایر 35953616

 ور غوطه های کن گرم و برقی زنیمخ یا فوری های آبگرمکن  395

 و اماکن فضای گرم کردن برقی دستگاههای برقی؛

 الکتروترمیک دستگاه کردن زمین؛ گرم برقی دستگاههای

 های کن گرم مو، فرزن کن، خشک مثالً، مو) مو آرایش برای

 سایر برقی؛ اتوی کن؛ خشک دست و ( فرزنی انبرکی

مقاومتهای  گی،خان مصارف برای دستگاههای الکتروترمیک

 3545مشمول شماره  که آنهایی از غیر الکتریکی، کننده گرم

 می شوند.

 توضیح :

آبگرمکن های برقی مخزن دار مشمول برچسب انرژی بوده و ورود آن 

 ممنوع می باشد. Bو  A ها با گرید پایین تر از

 

 

 

   خانگی ـ ـ ـ دستگاههای آبگرمکن و آب سردکن توام 35969696

 ایمنی الکتریکی - هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر 35969616

   کننده مخزنی ـ ـ رادیاتورهای گرم 35962966

   ) از این ردیف تعرفه بخاری برقی مشمول برچسب انرژی می باشد.(ـ ـ سایر 35962166

   کن ـ ـ مو خشک 35963966

   ـ ـ سایر دستگاههای آرایش مو 35963266

   کردن دست ـ ـ دستگاههای خشک 35963366

برچسب - ایمنی الکتریکی - هاویژگی   ـ اتوی برقی 35964666

 انرژی

   ( میکروویوOvenـ فر ) 35965666

 ایمنی الکتریکی - هاویژگی

(، Boiling Ringآوردن آب )  های جوش ـ سایر فرها، خوراک پزها، اجاقها، حلقه 35966666

 ها دهنده کباب پزها و تفت

  

) از این تعرفه تنها سماور برقی ـ ـ دستگاههای درست کردن قهوه یا چای 35963966

 مشمول برچسب انرژی می باشد(

  

   (Toastersـ ـ دستگاه برشته کردن نان ) 35963266

   ـ ـ سایر 35963166

   کننده الکتریکی های گرم ـ مقاومت 35963666
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  * ـ ـ ـ انواع بلندگوی خودرو 35932196 خانوادگی سینمای خودرو و مجموعه گویبلند انواع  396
 هاویژگی

   مجموعه سینمای خانوادگیـ ـ ـ  35932126

 هاویژگی   (Answering machinesتلفن ) گیر پیام های ـ ماشین 35915666 تلفن گیر پیام های ماشین  393

م شده با یک ویدئو ئو، حتی توایدیا پخش و ضبط دستگاههای  393

 تیونر
   (9/96/14)تاریخ اجرا از  از نوع نوار  مغناطیسی 35299666

 هاویژگی

35291616 
( DVRئو، حتی توام شده با یک ویدئو تیونر )یدیا پخش و ضبط سایر )دستگاههای

 (9/96/14)تاریخ اجرا از  * (

  

 هاویژگی   * (DVR)ویدیویی   ضبط دستگاههای دوربین مدار بسته و ـ 35253666  (DVR)ویدیویی   ضبط دستگاههای دوربین مدار بسته و  391

 ضبط دستگاه با خواه رادیویی، پخش برای گیرنده دستگاههای  326

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

 .باشند یا نشده شده

تالی با قابلیتهای ـ ـ ـ دستگاه پخش رادیویی دارای ضبط و پخش صوت دیجی 35239396

MP3 و غیره 

  

 هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر 35239316

   ـ ـ سایر 35239166

   توأمان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت  ـ ـ 35232966

   ـ ـ سایر 35232166

   ـ ـ توأمان شده با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت 35231966

   ـ ـ توأمان نشده با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت لیکن توأمان شده با ساعت 35231266 هاویژگی

   ـ ـ سایر 35231166

 با نشده یکپارچه پروژکتورها، و انواع تلویزیون ،  مانیتورها  329

تلویزیون،  برای گیرنده دستگاه تلویزیونی؛ گیرنده دستگاه

 بازتولید یاضبط  دستگاه یا رادیویی پخش های گیرنده با خواه

 نشده باشند یا شده یکپارچه صوت یا ویدئو

   اینچ 91لغایت  CRT  94 ـ ـ ـ مانیتور با صفحه نمایش 35234996

 برچسب انرژی -هاویژگی
   ـ ـ ـ سایر 35234916

   اینچ 24لغایت  L.C.D 94 نمایش کریستال مایع ـ ـ ـ مانیتور با صفحه 35235996

   سایر ـ ـ ـ 35235916
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   ـ ـ سایر 35235166

   انواع گیرنده تلویزیونی دیجیتال ـ ـ ـ  35233996

 ایمنی الکتریکی -هاویژگی

   (IP TVویدیوئی ) –گیرنده تلویزیونی   ـ ـ ـ 35233926

   سایر ـ ـ ـ  35233916

 قابل نوع بازی از و ویدئو پخش دستگاه با شده توام حتی تلویزیون گیرنده ـ ـ ـ  35233296

  نقلیه وسایل سقف یا صندلی روی بر نصب

  

   سایر ـ ـ ـ  35233216

   ـ ـ سایر، سیاه و سفید  35233366

سوزی و دستگاههای  دستگاههای خبردهنده دزدی یا آتش  322

 همانند

   سوزی و دستگاههای همانند ـ دستگاههای خبردهنده دزدی یا آتش 35399666
 هایژگیو

هرتز با ظرفیت  66یا  56های ثابت طراحی شده برای استفاده در مدارهای  ـ خازن 35329666 انواع خازن اصالح ضریب قدرت  323

( راکتیو نباشد Kvarکیلو ولت آمپر ) 5/6تحمل قدرت واکنشی که کمتر از 

 های قدرت( )خازن

*  

  * * انواع خازن اصالح ضریب قدرت 35322516 هاویژگی

35322166 

35323666 

 حفاظت یا تغییر و وصل و قطع برای برقی دستگاههای  324

 مدارهای در یا با مدارها ارتباط ایجاد برای یا برقی، مدارهای

 ولتاژ، محدودکننده گیر، فیوز، برق کلید، مثالً،) برقی

 اتصال های شاخه دو ولتاژ، افزایش ناگهانی مسدودکننده

Plugs ها  دهنده ر اتصالسای و(Connectorsجعبه ) 

 ولت . 9666 از بیشتر برای ولتاژ  تقسیم

 

  * ـ فیوز 35359666

 هاویژگی

  * ـ ـ ـ سایر 35352916

  * ـ ـ ـ سایر 35352116

  * ـ ـ ـ سایر 35353616

  * ـ ـ ـ سایر 35354616
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  * ـ سایر 35351666

 شاخه و سرپیچ برقی  انواع کلید، پریز، چند  325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * ـ ـ ـ چاقویی 35369696

 هاویژگی

  * ای ـ ـ ـ استوانه 35369626

  * ـ ـ ـ فشنگی 35369636

  * ـ ـ ـ سایر 35369616

  * ـ ـ ـ کلیدهای اتوماتیک 35362696

 *  ـ ـ ـ کلیدهای مینیاتوری 35362626

 *  های حفاظت جانـ ـ ـ کلید 35362636

  * ـ ـ ـ کلیدهای حفاظت موتوری 35362646

 * کنناکتور ـ ـ ـ سایر 35362616

   ـ ـ ـ کلیدهای قطع و وصل غیراتوماتیک یک طرفه 35363696

   کلید قطع و وصل دوطرفه ـ ـ ـ 35363626

   ـ ـ ـ سایر 35363616

 هاویژگی

   ردانـ ـ ـ کلید گ 35365696

   ـ ـ ـ کلید روشنایی 35365626

   ـ ـ ـ استارتر مهتابی 35365636

   (Push buttom Switchـ ـ ـ کلید فشاری ) 35365646

سوئیچ استپ  ـ ـ ـ سایر 35365616

 ترمز
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نگهدارنده  ـ ـ سرپیچ المپ 35366966

المپ 

 فلورسنت

 

    ـ ـ ـ سایر 35366116

    ـ ـ ـ با سداکت 35361626

 انواع المپ روشنایی  326

 

 

 

 

 

 

 

 *  (Sealed beam lamp unit) ـ المپ موسوم به چراغ سربسته 35319666

 برچسب انرژی -هاویژگی

 *  برای مصارف عمومی  هالوژن تنگستن  ـ ـ 35312966

 *  وات 266الی  25ای  ـ ـ ـ المپ حبابی رشته 35312226

 *  ای مونتاژ شده بدون کالهک )سرپیچ( ـ ـ ـ المپ حبابی رشته 35312236

 *  ـ ـ ـ سایر 35312216

 *  وات 366لغایت  266ای  ـ ـ ـ المپ حبابی رشته 35312126

 *  ای مونتاژ شده بدون کالهک )سرپیچ( ـ ـ ـ المپ حبابی رشته 35312136

 هاویژگی *  ـ ـ ـ المپ خودرو 35312146

 هاویژگی *  ـ ـ ـ سایر 35312116

 *  ، برای مصارف میلیمتر و بیشتر 26ـ ـ ـ فلورسنت روشنایی به قطر تیوپ  35313996

 برچسب انرژی -هاویژگی

 *  (Compactـ ـ ـ المپ کم مصرف ) 35313926

 *  مصرف بدون باالست ـ ـ ـ المپ کم 35313946

 *  برای مصارف عمومی  (T5متر و کمتر ) میلی 96سنت روشنایی به قطر ـ ـ ـ فلور 35313956

35313966 
میلی متر و  33فلورسنت روشنایی خطی دو کالهک به قطر بیرونی تیوپ  ـ ـ ـ 

 میلی متر    32قطر بیرونی تیوپ 

 * 
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 *  ـ ـ ـ سایر 35313916

 *  صارف عمومی برای م وات 566ـ ـ ـ با بخار جیوه تا  35313296

 *  برای مصارف عمومی  وات 566ـ ـ ـ با بخار سدیم تا  35313226

 *  برای مصارف عمومی  وات 566ـ ـ ـ هالوژنه فلزی تا  35313236

 *  ـ ـ ـ سایر 35313216

 *  ـ ـ سایر 35313166

 برچسب انرژی -هاویژگی *  * برای کاربری روشنایی  LEDالمپ ـ ـ ـ  LED 35433626المپ   323

 از) کابل ،(آنودیزه یا زده لعاب سیم جمله از)  شده عایق سیم  323

 برق های هادی سایر و «Co-axial)»محور  هم کابل جمله

اپتیکی  الیاف کابل اتصال؛ قطعات با شده جور شده،حتی عایق

(optical fibre Cables)غالف ، منفرداً الیاف از متشکل 

 با شده جور یا های برق هادی با شده جور حتی شده، دار

 اتصال قطعات

   از مس ـ ـ  35449966

 هاویژگی

   ـ ـ سایر 35449166

   های برق هم محور ( و سایر هادیCo-axialـ کابل هم محور ) 35442666

   زن های جرقه های سیم برای شمع ـ ـ ـ مجموعه 35443696

   ها برای وسایل حمل و نقل زمینی ه سیمـ ـ ـ سایر مجموع 35443626

   ـ ـ ـ سایر 35443616

 هاویژگی

   ها دهنده ( اتصالFitted withمجهز به )  ـ ـ 35444266

   ـ ـ سایر 35444166

  * کیلوولت 932ـ ـ ـ کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک لغایت  35446696

 *  ـ از شیشه 35469666 ماده هر از برق عایق های مقره  321

 *  کیلوولت و به باال از نوع غیربشقابی 63ـ ـ ـ ـ مخصوص پستهای فشار قوی  35462699 هاویژگی

 *  کیلوولت و به باال   63 ـ ـ ـ ـ مقره توخالی مخصوص ترانسهای فشارقوی  35462692
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 *  ـ ـ ـ ـ سایر 35462693

 *  کیلوولت و به باال از نوع غیربشقابی 63های فشار قوی ـ ـ ـ ـ مخصوص پست 35462629

 *  کیلوولت و به باال 63ـ ـ ـ ـ مقره توخالی مخصوص ترانسهای فشار قوی  35462622

 *  ـ ـ ـ ـ سایر 35462621

 *  ـ ـ ـ از پالستیک 35461696

 *  ـ ـ ـ سایر 35461616

 که برقی تجهیزات یا تگاههادس ها، ماشین برای عایق، قطعات  336

 ساده اجزاء هرگونه دارای یا شده ساخته عایق مواد از تماماً

 در صرفاً که(شده سرپیچ حدیده مثالً،) کردن سوار برای فلزی

 از غیر باشد، شده کارگذارده بدنه اشیاء در گیری قالب حین

 اتصال قطعات و ها لوله 3546شماره  عایق مشمول های مقره

 عایق شده داخل از که معمولی فلزات از کشی، یمس آن برای

 باشند

   قطعات عایق از مواد پالستیکی ـ  35432666

 هاویژگی

   ـ سایر 35431666

 3361 شماره( مشمول تراکتورهای از غیر ) تراکتورها  339

از  تایید نوع برای تراکتورهای کشاورزی دارایتوضیح : 

ازرسی فیزیکی  و بررسی فقط ب سازمان ملی استاندارد ایران

 (3256اصول و عالئم ایمنی )استاندارد ملی ایران به شماره 

 و برای تراکتورهای کشاورزی فاقد تایید نوع

 آزمونهای عملکردی و اصول و عالئم ایمنی انجام می گردد.

 

 

   بخار اسب قوه 996 حداکثر قدرت با ـ ـ ـ  33699696

 هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر 33699616

   ای برای نیمه تریلرها ـ تراکتورهای جاده 33692666

   قوه اسب بخار 996حداکثر ـ ـ ـ تراکتور کشاورزی با قدرت  33693696

   قوه اسب بخار 996بیشتر از ـ ـ ـ تراکتور کشاورزی با قدرت  33693626

   ـ ـ ـ سایر 33693616

   قوه اسب بخار 996حداکثر با قدرت ـ ـ ـ تراکتور کشاورزی  33691696

 45ـ ـ ـ تراکتور شالیز ار ضد آب با چرخهای مخصوص الستیکی و قدرت کمتر از  33691626

 اسب بخار
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   قوه اسب بخار 996بیشتر از ـ ـ ـ تراکتور کشاورزی با قدرت  33691636

   تراکتورهای باغی کمرشکن ـ ـ ـ 33691646

   ـ ـ ـ سایر 33691616

 نقل و حمل برای موتوری نقلیه اتوبوس و مینی بوس ، وسایل  332

 .راننده با بیشتر، یا نفر ده

اتوبوس و مینی بوس هیبریدی دارای موتور درون سوز تراکمی احتراقی توام با  --- 33629696

 موتور الکتریکی

  

 بازرسی فیزیکی  -تایید نوع
   سایر --- 33629616

   ـ سایر 33621666

 اساساً که موتوری نقلیه وسایل سایر و سواری های اتومبیل  333

 اند. شده طراحی اشخاص حمل برای

مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی،  توضیح :

 طوالنی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   سی سی 9666در تا ـ ـ با حجم سیلن 33632966

 بازرسی فیزیکی  -تایید نوع

   هیبریدی  ـ   ـ ـ 33632996

   سایر  ـ   ـ ـ 33632916

   هیبریدی  ـ   ـ ـ 33632296

 *  آمبوالنس غیر هیبریدی  ـ   ـ ـ 33632226

   سایر  ـ   ـ ـ 33632216

   هیبریدی  ـ   ـ ـ 33632399

 بازرسی فیزیکی  -تایید نوع

 *  آمبوالنس غیر هیبریدی  ـ   ـ ـ 33632392

   سایر  ـ   ـ ـ 33632391

   هیبریدی  ـ   ـ ـ 33632329

 *  آمبوالنس غیر هیبریدی  ـ   ـ ـ 33632322

   سایر  ـ   ـ ـ 33632321
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 که موتوری نقلیه وسایل سایر و سواری های اتومبیل -ادامه 

 اند شده حیطرا اشخاص حمل برای اساساً

مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی، طوالنی می 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   سی سی بیشتر نباشد 3666ز سی سی اما ا 2566بیشتر از  با حجم سیلندر  ـ   ـ ـ 33632336

   هیبریدی  ـ   ـ ـ 33632339

 *  آمبوالنس غیر هیبریدی  ـ   ـ ـ 33632332

   سایر  ـ   ـ ـ 33632331

   هیبریدی  ـ   ـ ـ 33632496

 *  آمبوالنس غیر هیبریدی  ـ   ـ ـ 33632426

   سایر  ـ   ـ ـ 33632416

   هیبریدی  ـ  ـ ـ  33633996

 *  آمبوالنس غیر هیبریدی  ـ   ـ ـ 33633926

   سایر  ـ   ـ ـ 33633916

سی سی بیشتر نباشد  2666سی سی اما از  9566بیشتر از  با حجم سیلندر  ـ   ـ ـ 33633296

: 

  

   هیبریدی  ـ   ـ ـ 33633299

 *  آمبوالنس غیر هیبریدی  ـ   ـ ـ 33633292

 بازرسی فیزیکی  -تایید نوع

   سایر  ـ   ـ ـ 33633291

سی سی بیشتر نباشد  2566سی سی اما از  2666بیشتر از  با حجم سیلندر  ـ   ـ ـ 33633226

: 

  

   هیبریدی  ـ   ـ ـ 33633229

 *  آمبوالنس غیر هیبریدی  ـ   ـ ـ 33633222

   سایر  ـ   ـ ـ 33633221



87 
 

 

 که موتوری نقلیه وسایل سایر و سواری های اتومبیل -ادامه 

 اند شده طراحی اشخاص حمل برای اساساً

مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی، طوالنی می 

 باشد.

 

سی سی بیشتر نباشد  3666سی سی اما از  2566بیشتر از  با حجم سیلندر  ـ   ـ ـ 33633396

: 

  

   هیبریدی  ـ   ـ ـ 33633399

 *  آمبوالنس غیر هیبریدی  ـ   ـ ـ 33633392

   سایر  ـ   ـ ـ 33633391

   سی سی : 3666بیشتر از   با حجم سیلندر  ـ   ـ ـ 33633326

   هیبریدی  ـ   ـ ـ 33633329

 *  آمبوالنس غیر هیبریدی  ـ   ـ ـ 33633322

   سایر  ـ   ـ ـ 33633321

   سایر  ـ   ـ ـ 33633316

   وسایل نقلیه دارای موتور الکتریکی  ـ   ـ ـ 33631696

   سایر  ـ   ـ ـ 33631616

 بازرسی فیزیکی  -تایید نوع   تن 5( حداکثر g.v.wـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه ) 33642966 کاال نقل و حمل برای موتوری نقلیه وسایل  334

   آماده بتون حمل مخصوص کامیونـ   ـ ـ 33642296

 بازرسی فیزیکی  -تایید نوع

   سایر  ـ   ـ ـ 33642216

   آماده بتون حمل مخصوص کامیونـ   ـ ـ 33642396

   سایر  ـ   ـ ـ 33642316

   تن 5( حداکثر g.v.wـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه ) 33643966

   تن 5( بیش از g.v.wـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه ) 33643266



88 
 

   ـ سایر 33641666

خودرو و کابین جرثقیل(، به  ـ ـ ـ دارای دو کابین مجزا )کابین کنترل و هدایت 33659696  خاص مصارف با موتوری نقلیه وسایل  335

 نحوی که کامیون و جرثقیل برای یکدیگر طراحی شده باشند

  

 بازرسی فیزیکی  -تایید نوع

   ـ ـ ـ سایر 33659616

   ـ کامیونهای دارای دکل حفاری 33652666

   نشانی ـ وسایل نقلیه آتش 33653666

    ساز )بتونیر( ـ کامیونهای بتون 33654666

   برای بازرسی کاال X-Rayشده  ـ ـ ـ کامیون دارای تجهیزات نصب 33651696

   ـ ـ ـ سایر 33651616

 موتوری مشمول نقلیه متفرعات وسایل و قطعات و اجزاء  336

  3365لغایت  3369های  شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ـ ـ کمربندهای ایمنی 33632966

 هاویژگی
   برای سواری ، وانت و تراکتور کشاورزیلنت ترمز سوار شده ـ ـ ـ ـ  33633699

 ، کامیونتبوس، کامیون خودروهای اتوبوس، مینیلنت ترمز سوار شده برای ـ ـ ـ ـ  33633691

 *و کامیون کشنده تریلر 

  

خودروهای کاسه و دیسک ترمز با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر برای ـ ـ ـ ـ  33633629

 و کامیون کشنده تریلر  ، کامیونتبوس، کامیون اتوبوس، مینی

  

 هاویژگی

   * ـ ـ ـ ـ برای سواری، وانت 33633622

کامیون کشنده  و ، کامیونتبوس، کامیون خودروهای اتوبوس، مینیبرای ـ ـ ـ ـ  33633621

 * برای سواری، وانتتریلر،  

  

 *  * برای سواری، وانت چرخ  ـ ـ ـ ـ  33633699

33633691 
و کامیون  ، کامیونتبوس، کامیون خودروهای اتوبوس، مینیچرخ برای ـ ـ ـ ـ 

 *کشنده تریلر 

 * 

   *برای سواری ، وانت کمک فنر  ـ ـ ـ  33633699
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موتوری  نقلیه متفرعات وسایل و قطعات و اجزاء -ادامه 

 3365لغایت  3369های  شماره مشمول

و کامیون  ، کامیونتبوس، کامیون خودروهای اتوبوس، مینیکمک فنر برای ـ ـ ـ  33633691

 *کشنده تریلر 

  

   سیبک فرمان برای سواری، وانت و تراکتور کشاورزی  ـ ـ ـ  33633629

33633621 
و  ، کامیونتبوس، کامیون خودروهای اتوبوس، مینیسیبک فرمان برای ـ ـ ـ 

 *کامیون کشنده تریلر 

  

 *  تراکتورکشاورزی سواری، وانت و برایرادیاتور ـ ـ ـ  33631996

   * کالچ برای سواری ، وانت )مجموعه شامل حداقل دیسک و صفحه کالچ( ---- 33631399

و کامیون  ، کامیونتبوس، کامیون خودروهای اتوبوس، مینیکالچ برای  ---- 33631391

 داقل دیسک و صفحه کالچ()مجموعه شامل ح *کشنده تریلر 

  

   *صفحه کالچ و دیسک آن  ----  33631329

 *کیسه های ایمنی هوا با سیستم باد کننده ) به صورت کامل(  ـ ـ 33631596

 

*  

33631516 

بوستر ترمز خودرو ، طوقه و رینگ خودرو، کیسه هوا، کالچ، رادیاتور خودرو و  ـ ـ ـ  33631129

 *فرمان خودرو  سیبک

  

33631121 

 چرخهای و ،( گازی سیکلت موتور ازجمله) ها موتورسیکلت  333

 سایدکار  بدون سایدکار؛ یا با کمکی، موتور به مجهز پایی

 

 

 

 

 

 

   از نوع هیبریدیـ ـ ـ ـ  33999692

 بازرسی فیزیکی  -تایید نوع

   ـ ـ ـ ـ سایر 33999691

   ـ ـ ـ سایر 33999621

   ـ ـ ـ سایر 33999616

   از نوع هیبریدیـ ـ ـ ـ  33992692

   ـ ـ ـ ـ سایر 33992691

   ـ ـ ـ سایر 33992621
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 و ،( گازی سیکلت موتور ازجمله) ها موتورسیکلت -ادامه 

 بدون سایدکار؛ یا با کمکی، موتور به مجهز پایی چرخهای

 دکارسای

   ایرـ ـ ـ س 33992616

   از نوع هیبریدیـ ـ ـ ـ  33992612

   ـ ـ ـ ـ سایر 33992611

   از نوع هیبریدیـ ـ ـ ـ  33993692

   ـ ـ ـ ـ سایر 33993691

   ـ ـ ـ ـ سایر 33993621

   ـ ـ ـ سایر 33993616

   از نوع هیبریدیـ ـ ـ ـ  33993612

   ـ ـ ـ ـ سایر 33993611

   از نوع هیبریدیـ ـ ـ ـ  33994692

   ـ ـ ـ ـ سایر 33994691

   ـ ـ ـ ـ سایر 33994621

   ـ ـ ـ سایر 33994616

 بازرسی فیزیکی  -تایید نوع

   از نوع هیبریدیـ ـ ـ ـ  33994612

   ـ ـ ـ ـ سایر 33994611

   از نوع هیبریدیـ ـ ـ ـ  33995692

   ـ ـ ـ ـ سایر 33995691

   ـ ـ ـ ـ سایر 33995621

   ـ ـ ـ سایر 33995616
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   از نوع هیبریدیـ ـ ـ ـ  33995612

   ـ ـ ـ ـ سایر 33995611

   ـ ـ ـ ـ سایر 33991696

  * وات 9566موتورسیکلت و دوچرخه الکتریکی تا کمتر از  ـ ـ ـ ـ  33991626

  * وات و بیشتر 9566موتورسیکلت و دوچرخه الکتریکی از  ـ ـ ـ ـ  33991636

   ـ ـ ـ ـ سایر 33991616

 هاویژگی   *دوچرخه  33926666  دوچرخه  333

 به یا موتور با حتی(  ناتوان افراد) معلولین دار چرخ صندلی  331

 .رانده شود مکانیکی عمل یا دیگری نحو

نه امکانات ویژه از قبیل برانکاردی، ایستایی )دارای جک(، ـ ـ ـ ویلچر فاقد هرگو 33939696

 شده برای کار با یک دست( تک محوری )طراحی

  

 هاویژگی
   *ویلچر ـ  33939616

33931666 

های  مشمول شماره نقلیه وسایل متفرعات و قطعات و اجزاء  346

 3393لغایت  3399

 هاویژگی   (9/96/14)تاریخ اجرا از  *اگزوز، ترک بند موتورسیکلت  --- 33949196

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  کمک فنر موتورسیکلت --- 33949136

 هاویژگی

)تاریخ اجرا از  چرخ کامل، طوقه، پره ) برای موتورسیکلت( --- 33949146

9/96/14) 

  

   * لنت ترمز موتورسیکلت ـ ـ ـ 33949136

  * زین موتورسیکلتـ ـ ـ باک بن 33949136

   ـ صندلی چرخدار برای معلولین )افراد ناتوان( 33942666

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  تنه و دوشاخه برای دوچرخه 33941996 قطعات دوچرخه  349
 هاویژگی

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  فرمان دوچرخه 33941916
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   (9/96/14ریخ اجرا از )تا طوقه و پره چرخ برای دوچرخه  33941266

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  زین دوچرخه  33941566

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  پنجه رکاب و رکاب برای دوچرخه 33941696

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  زنجیر دوچرخه * 33941116

 هاویژگی  * چه و اجزاء و قطعات آنها.های ب کالسکه 33956666 آنها قطعات و اجزاء و بچه های کالسکه  342

 عمل بدون که نقلیه، تریلرها و سایر وسایل نیمه و تریلرها  343

 رانده می شوند. مکانیکی

   تریلرها و نیمه تریلرها از نوع کاروانی، برای سکونت یا اردوزنی ـ  33969666

 بازرسی فیزیکی  -تایید نوع

   مه تریلرهای تانکردارـ ـ تریلرهای تانکردار و نی 33963966

   دار ـ ـ ـ تریلرهای سردخانه 33963196

   *تریلرهای حمل کاال یا افراد یا برای اقامت افراد ـ  33964666

 حفاظت دید، اصالح برای همانند، و چشم محافظ عینک،  344

 .غیره یا چشم

   عینک آفتابیـ  16649666
 هاویژگی

  عینک محافظ ه ماسک جوشکاری و شیشه های محافظ آنها(سایر ) از جمل ـ 16641666

 هاویژگی   ـ پروژکتورها 16632666 پروژکتورها  345

 ایمنی الکتریکی – هاویژگی   ها، بزرگ کننده ها و کوچک کننده هاـ پروژکتور 16635666 ها کننده کوچک و ها کننده بزرگ پروژکتورها،  346

 هاویژگی   گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه سانتی 5ـ ـ ـ ترازو با حساسیت  16966696 وزنه بدون یا با کمتر یا و گرم سانتی 5 حساسیت با ترازو  343

 متر مثال،) دست با کردن کار برای طول، گیری آالت اندازه  343

 دیگر جای که در( قطر گیر اندازه میکرومتر، نواری، یا ای میله

 نباشند فصل های دیگراین شماره مشمول و نشده گفته

   گیر ظرفیت گیر قطر و اندازه ـ میکرومتر، اندازه 16933666
 هاویژگی

   ـ سایر آالت 16933666

 جراحی، پزشکی، علوم در استفاده مورد وسایل و آالت  341

 دامپزشکی  یا دندانپزشکی

 هاویژگی   دستگاه سنجش فشار خون از نوع غیر دیجیتالی با یا بدون گوشیـ ـ ـ 16939146

 ایمنی الکتریکی - هاویژگی *  *ساکشن های پزشکیـ ـ ـ  16939116

 هاویژگی   انواع سرنگ های انسولین بدون سوزن با کاربرد اختصاصیـ ـ ـ 16933996
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   انواع سرنگ های سرپیچ دار و سرنگ های سادهـ ـ ـ 16933926

   ADو   safetyسرنگهای  --- 16933936

   سر سوزن سرنگ و سر سوزن دندان پزشکیـ ـ ـ 16933296

   لوله فلزی تیز شده و آماده برای تولید سرسوزنـ ـ ـ 16933226

   سوزن بخیه با نخـ ـ ـ 16933236

   ست سرم و خونـ ـ ـ 16933194

   میکروست ـ ـ ـ 16933195

   آنژیوکتـ ـ ـ 16933196

 *  دندان پزشکییونیت ـ ـ  16934966

 *  *آمالگاماتور ـ ـ ـ 16934116
 ایمنی الکتریکی - هاویژگی

 *  آنکوباتور نوزاد ـ ـ ـ 16931646

 ایمنی الکتریکی *  دستگاه ونتیالتور پزشکی  ـ ـ ـ 16912626 های پزشکیونتیالتور    356

 *  *انواع عصای معلولین و انواع واکر ـ ـ ـ 16299616 مصنوعی های و دندان ، انواع واکرمعلولین  عصای انواع  359
 هاویژگی

   دندان های مصنوعیـ ـ  16292966

 دماسنج، مشابه، شناور آالت و سنج غلظت سنج، چگالی  352

 بدون یا با سنج، پسیکرومتر، رطوبت هوا، فشارسنج آذرسنج،

 .آالت این ترکیبی از هر و ، ثبت دستگاه

   ی)تب سنج(ترمومتر پزشک ـ ـ ـ 16259996

 هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر ترمومترها 16259916

   ترمومتر پزشکی)تب سنج( ـ ـ ـ 16259196

   دار های ترموکوپل ـ ـ ـ دماسنج 16259126

   ـ ـ ـ سایر 16259116
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   ـ ـ ـ رطوبت سنج دیجیتالی 16253696

   ـ ـ ـ سایر 16253616

 سطح، کردن جریان، چک یا سنجش دستگاههای و آالت  353

 دستگاه مثال،ً) گازها یا مایعات سایر متغیرهای یا فشار

کنتور  فشارسنج، گازها، و مایعات تراز جریان، سنجش میزان

های  مشمول شماره دستگاههای و آالت باستثنای ،(حرارت

 1623یا  1623، 1695، 1694

   فلومتر --- 16269696

 هاویژگی

   ـ سطح سنج به طریق اولتراسونیک ـ ـ 16269626

   ـ ـ ـ ارتفاع سنج مایعات در مخازن 16269636

   ـ ـ ـ سایر 16269616

   ( فشارCheckingـ برای سنجش یا چک کردن ) 16262666

فلومتر دیواری توام شده با مرطوب کننده اکسیژن برای مصارف پزشکی  --- 16263696

 )تنفس مصنوعی(

  

   سایر--- 16263616

 هاویژگی   متر phدستگاه  --- 16233696 متر ph دستگاه  354

 کنتورهای همچنین برق، یا مایعات گاز، مصرف یا تولید کنتور  355

 .براساس استاندارد آنها کردن میزان و آزمایش

 

 

 

 

   ـ کنتور گاز 16239666

 هاویژگی

   ـ کنتور مایعات 16232666

   ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی 16233699

   ـ ـ ـ ـ سایر 16233691

   ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی 16233629

   ـ ـ ـ ـ سایر 16233621

 گام شمار، کیلومتر تاکسیمتر، تولید، کنتور دورسنج، کنتور  356

 که آنهایی غیر از تاکومتر سنج، سرعت همانند؛ و سنج

 شوند می 1695یا  1694های  شماره مشمول

   ـ کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و همانند 16219666
 هاویژگی

   ـ ـ ـ تاخوگراف 16212696
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   ـ ـ ـ ـ برای موتور سیکلت 16212629

   ـ ـ ـ ـ برای سواری، سواری کار و وانت 16212622

   وسـ ـ ـ ـ برای کامیون و اتوب 16212623

   ـ ـ ـ ـ سایر 16212621

   ـ ـ ـ سایر 16212616

   (Recording deviceمترهای فاقد وسیله ثبت ) ـ ـ مولتی 16363966 ولتاژ انواع مولتی متر و تستر  353

 هاویژگی

   مترهای دارای وسیله ثبت ـ ـ مولتی 16363266

   سایر فاقد وسیله ثبتـ ـ ـ  16363366

   ـ ـ سایر، دارای وسیله ثبت 16363166

 وسایل و ماشینهای سنجش یا چک کردن و آالت  353

 

 

 

   ـ ـ ـ تراز بنایی 16393696
 هاویژگی

  * لودسل )سلول سنجش وزن( --- 16393636

16393646 
کاشف های )آشکارساز(  خطی، نقطه ای و تصویری دود، کاشف های حرارتی و 

 (9/96/14)تاریخ اجرا از  ( مونو اکسید کربن  * کاشف های )آشکارساز

  

 هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر 16393616

   ـ ترموستات 16329666 خودکار کنترل یا تنظیم دستگاههای و آالت  351

 هاویژگی

   ـ مانوستات 16322666

   ـ ـ هیدرولیکی یا پنوماتیکی 16323966

   اکسی پیلوت ـ ـ ـ 16323196

   *وسیله ایمنی حس کننده اکسیژن ـ ـ ـ 16323116
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   ـ ـ ـ ترموکوبل یکبار مصرف جهت استفاده در ترمومتر 16336696 انواع ترموکوپل  366
 هاویژگی

   ها ـ ـ ـ سایر ترموکوبل 16336626

   کنند ـ ـ که با نیروی برق کار می 19659966 ساعتهایی که با نیروی برق کار می کنند  369

   کنند که با نیروی برق کار می ـ ـ 19652966 ایمنی الکتریکی – هایژگیو

   کنند ـ ـ که با نیروی برق کار می 19651966

 هاویژگی   نشیمنهای گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع ـ  14693666 ارتفاع تنظیم وسیله دارای گردان نشیمنهای  362

 جراحی ختدندانپزشکی و انواع ت های صندلی  363

 

 *  صندلی های دندانپزشکی ـ  14629666

 *  تخت جراحی ، جهت جراحی مغز ، ارتوپدی و تخت رادیولوسنت --- 14621696 هاویژگی

 *  سایر )تخت جراحی ( --- 14621616

 *  مبلهای فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد - 14639666 مبلمان اداری  364
 هاویژگی

 *  مبلهای چوبی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد - 14633666

14659696 
ساخته شده  LEDچراغهایی که فقط جهت بکارگرفتن با دیودهای نور افشان 

 (9/96/14)تاریخ اجرا از  اند.)به استثناء لوستر(

  

 هاویژگی

   (9/96/14)تاریخ اجرا از  ء لوستر(سایر )به استثنا 14659616

ساخته شده  LEDچراغهایی که فقط جهت بکار گرفتن با دیودهای نورافشان  ـ ـ ـ 14652696

 اند

  

   ـ ـ ـ سایر 14652616

  * ـ ـ ـ چراغهای ضد انفجار 14654626

14654636 
 ساخته شده اند. LEDچراغهایی که فقط جهت بکارگرفتن با دیودهای نور افشان 

 (9/96/14)تاریخ اجرا از 

  

 *  ـ ـ ـ سایر 14654616
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   چراغ های توریـ ـ ـ  14655626

   ـ چراغهای تبلیغاتی، عالئم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیاء همانند 14656666

 ،(Scooters) ها رورؤک ،(Tricycles) ها چرخه سه  365

 های بازی اسباب و( Pedal cars) پا با زنیرکاب اتومبیلهای

 عروسک؛ های کالسکه مشابه؛( Wheeled) چرخدار

 شده اندازه کوچک های مدل ها؛ بازی سایراسباب ها؛ عروسک

(Reduced-size( )"مقیاس (Scale)" )های مدل و 

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

  .انواع کلیه از هایی

 

(، اتومبیلهای رکابزنی با پا Scootersها ) (، رورؤکTricyclesها ) سه چرخه 15636696

(Pedal carsو اسباب ) بازی ( های چرخدارWheeledمشابه؛ ) های  کالسکه

-Reducedهای کوچک اندازه شده ) ها؛ مدل بازی ها؛ سایراسباب عروسک؛ عروسک

size( )"( مقیاسScale)"و مدل ) ( های تفریحیRecreatio مشابه ، خواه )

 کارکند یا نکند ، پازل هایی از کلیه انواع.

ساطع می نمایند عالوه بر آزمونهای مرتبط  نور لیزر) اسباب بازیهایی که از خود 

باید از لحاظ ایمنی نور لیزر جهت استفاده افراد  نیز مورد آزمون قرار گیرند ) 

مربوط به ایمنی  3569ن یا استاندارد ملی ایرا  IEC66325-9استاندارد 

 محصوالت لیزری وجود دارد(.

  

 ایمنی - هاویژگی

 های کارت اسکناس، سکه، بوسیله که( Games) ها بازی  366

 کار به پرداخت وسایل سایر یا( Tokens) ها ژتون بانکی،

 بولینگ تاالر تجهیزات از غیر به افتد، می

 ها های بانکی، ژتون اسکناس، کارتسکه،  توسط که (Games) ها بازی دیگرـ    15643666

(Tokens) ادوات اتوماتیک بازیافتد، به غیر از  کار می یا سایر وسایل پرداخت به 

 تاالر بولینگ

  
 ایمنی -هاویژگی

 TRAD هندبال و دستگاه والیبال، بسکتبال، فوتبال، توپ  363

MILL و  تجهیزات زمین بازی مستقر در پارکها و مدارس 

   وپ فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبالت --- 15666296
 هاویژگی

   TRAD MILLدستگاه  --- 15661996

   سایر --- 15661916
 هاویژگی

   ـ ـ ـ سایر 15661116

تجهیزات شهربازی ، تجهیزات زمین بازی مستقر در پارکها و   363

 مدارس

   چرخ و فلک ، تاب، تئاتر سیار ـ  ـ  ـ  15631696
 هاویژگی

   جایگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد ـ ـ ـ  15631616

 هاویژگی   (  Dental-Plateـ ـ مسواک دندان و همچنین مسواک دندان عاریه ) 16632966 مسواک  361

 نوک با عالمتگذاری قلمهای ای و قلم و ساچمه نوک قلم  336

 ستیلوگرافا قلم خودنویس، متخلخل؛ سایر نوکهای با یا نمدی

 قلم یا نوکی؛ خودکار مدادهای وپلیکاتور قلم قلمها؛ و سایر

 همچنین) و قطعات اجزاء همانند؛ اشیاء و مدادگیر گیر،

 مشمول که آنهایی از غیر پیش گفته، اشیاء( گیره و کالهک

 *  با جوهر خمیری ) خودکار(ـ ـ ـ  16639696

 *  با جوهر مایع ) روان نویس(ـ  ـ ـ 16639626 هاویژگی

 *  ( با نوک نمدی و یا سایر نوکهای متخلخلMarkerهای عالمتگذاری ) ـ قلم و قلم 16632666
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   مدادهای خودکار یا نوکی - 16634666 می شوند. 1661شماره 

 ( مدادرنگی،1663شماره  مشمول مدادهای غیراز) مداد  339

  شمعی، مداد مغزمداد،

   نگی، با مغزی دارای غالف سختمداد و مداد ر - 16619666
 هاویژگی

   ـ مغزی مداد، سیاه یا رنگی 16612666

 ایمنی الکتریکی – هاویژگی  * *فندک الکتریکی 16933666 الکتریکی فندک  332

 بودن عایق که محفظه، با حرارت عایق ظروف سایر و فالسک  333

 نگهداری مواد غذایی جهتاست  شده تامین خأل توسط آنها

فالسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه،که عایق بودن آنها توسط خأل تامین  16936666

 * نگهداری مواد غذایی ) از جمله فالسک چای( جهت شده است

 * 
 هاویژگی

حوله های بهداشتی و تامپون ها، پوشک و پوشک کامل بچه ،   334

 نوار بهداشتی و اشیاء مشابه از هر جنس

ه بندی کاال به بهداشتی بودن آن اشاره شود ) در صورتیکه روی بست

 باید آزمون میکروبی هم انجام شود.(.

 666پوشک کامل بزرگساالن به طوری که حداقل طول پوشش خارجی آن  --- 16916696

 میلیمتر باشد

  

 هاویژگی

   * نوار بهداشتی و انواع پوشک بزرگسال و بچه ) مورد مصرف برای انسان( --- 16916616

ای برای نیمه تولید ،تراکتورهای جاده برای منفصله قطعات  335

 تولید جهت منفصله بوس و قطعات مینی و اتوبوس تریلرها،

 ) اتومبیل های سواری( و قطعات 3363مشمول   خودروهای

 ) وانت(  3364ردیف  مشمول خودروهای تولید جهت منفصله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  13336929

 هاویژگی

به استثنای موتور، گیربکس،  درصد 26ر از تا کمتدرصد  94ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336922

 اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک  

  

درصد به استثنای موتور، گیربکس،  36درصد تا کمتر از  26 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 13336923

 اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک  

  

به استثنای موتور، گیربکس،  صددر 46تا کمتر از درصد  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336924

 اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک  

  

به استثنای موتور، گیربکس، اکسل،  درصد و بیشتر 46 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 13336925

 جعبه فرمان، کولر و الستیک  

  

   ) اتوبوس و مینی بوس و ون( درصد 36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  13336229

به استثنای موتور، گیربکس،  درصد 46تا کمتر از درصد  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336222

 اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک  

  

به استثنای موتور، گیربکس،  درصد 56تا کمتر از درصد  46ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336223

 اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک  
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ای برای اکتورهای جادهتولید تر برای منفصله قطعات -ادامه 

 جهت منفصله بوس و قطعات مینی و اتوبوس نیمه تریلرها،

) اتومبیل های سواری( و  3363مشمول   خودروهای تولید

 3364ردیف  مشمول خودروهای تولید جهت منفصله قطعات

 ) وانت( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد و بیشتر به استثنای موتور، گیربکس، اکسل،  56ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336224

 جعبه فرمان، کولر و الستیک  

  

   درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  13336399

   درصد به استثنای الستیک   36تا کمتر از  درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336392

   درصد به استثنای الستیک 56تا کمتر از  درصد 36با ساخت داخل  ـ ـ ـ ـ 13336393

   الستیک درصد و بیشتر به استثنای 56ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336394

   درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  13336329

   ستیک    درصد به استثنای ال 36تا کمتر از  درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336322

   درصد به استثنای الستیک 45تا کمتر از درصد  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336323

   درصد به استثنای الستیک 55تا کمتر از درصد  45ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336324

   الستیک درصد و بیشتر به استثنای 55ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336325

   درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  13336339

 هاویژگی

   درصد به استثنای الستیک     36تا کمتر از  درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336332

   درصد به استثنای الستیک 45تا کمتر از درصد  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336333

   درصد به استثنای الستیک 55تا کمتر از درصد  45ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336334

   الستیک درصد و بیشتر به استثنای 55ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336335

   درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  13336336

   درصد به استثنای الستیک     36تا کمتر از  درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336333

   درصد به استثنای الستیک 56تا کمتر از درصد  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336333
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ای برای تولید تراکتورهای جاده برای منفصله قطعات -ادامه 

 جهت منفصله بوس و قطعات مینی و اتوبوس تریلرها،نیمه 

) اتومبیل های سواری( و  3363مشمول   خودروهای تولید

 3364ردیف  مشمول خودروهای تولید جهت منفصله قطعات

 ) وانت( 

 

   الستیک درصد و بیشتر به استثنای 56ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336331

   درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  13336349

   استثنای الستیک     درصد به 36تا کمتر از  درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336342

   درصد به استثنای الستیک 56تا کمتر از درصد  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336343

   الستیک درصد و بیشتر به استثنای 56ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336344

   درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  13336359

   درصد  36تا کمتر از  درصد 94خل ـ ـ ـ ـ با ساخت دا 13336352

   درصد  46تا کمتر از درصد  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336353

   درصد 56تا کمتر از درصد  46ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336354

   درصد و بیشتر  56ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336355

   درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  13336369

   درصد به استثنای الستیک     36تا کمتر از  درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336362

 هاویژگی

   درصد به استثنای الستیک 56تا کمتر از درصد  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336363

   الستیک درصد و بیشتر به استثنای 56ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336364

   درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  13336429

   درصد به استثنای الستیک     36تا کمتر از  درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336422

   درصد به استثنای الستیک 56تا کمتر از درصد  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336423

   الستیک و بیشتر به استثنای درصد 56ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336424

   ) کامیون و کامیونت( درصد 94ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  13336439
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درصد به استثنای موتور، گیربکس،  36تا کمتر از  درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336432

 اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک  

  

درصد به استثنای موتور، گیربکس،  46تا کمتر از  درصد 36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336433

 اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک  

  

درصد به استثنای موتور، گیربکس،  56تا کمتر از درصد 46ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336434

 اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک  

  

یشتر به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، درصد و ب 56ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336435

 جعبه فرمان، کولر و الستیک  

  

   درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  13336449

   درصد به استثنای الستیک     36تا کمتر از  درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336442

   درصد به استثنای الستیک 45 تا کمتر ازدرصد  36ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336443

   درصد به استثنای الستیک 55تا کمتر از درصد  45ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336444

   الستیک درصد و بیشتر به استثنای 55ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13336445

   درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  13339919

 هاویژگی

   درصد  24تا کمتر از  درصد 94ـ ـ با ساخت داخل  ـ ـ 13339912

   درصد  34تا کمتر از درصد  24ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13339913

   درصد و بیشتر 34ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13339914

   درصد 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  13339915

   د و بیشتردرص 94ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  13339916

 دفتر ارزیابی كیفیت كاالهای صادراتی و وارداتی

 1391 مهر


