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56199222سایر ـ ـ ـ211042090

202سایر ـ ـ ـ281051190

106130056557152

52سایر ---441061390

51575492سایر ـ ـ ـ691069090

52شقه یا الشه ـ ـ1012044100

5170359062استخوان با قطعات سایر ـ ـ1022044200

52بياستخوان ـ ـ1032044300

52(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) بلوفین تن ماهي ـ ـ1623019400

55922192ماهي بچه الرو و تخم ـ ـ ـ1653019920

5133464582(Thunnus albacares)   یلوفین ـ ـ2293034200

5417124222راه راه شكم با بونیتو یا جك اسكیپ ـ ـ2303034300

512641082(Thunnus obesus)چاق و چرب بسیار تن ـ ـ2313034400

53035052سایر ـ ـ2343034900


 شاهماهيها ـ ـ2353035100
(Clupea harengus, Clupea Pollasii)52

553411602مكرل بلو ـ ـ ـ2373035410

53048152 سایر ـ ـ ـ2383035490


 بونیتو ،(of the genus thunnus) تن انواع ـ ـ2953048700
Skipjack
or
stripe
–
bellied
Bonite
(Euthynnus (katsuwonus) pelamis)
 262

انسان خوراك براي مناسب ماهي از«
pellets» حبه صورت به فشرده هم به و زبره آرد، ـ3063051000 5232

52تکثیر برای زنده مولد میگو ---3403063510

102زنده میگوی و الرو پست ---3413063520

52تکثیر برای نژاد مولد میگو ---3433063610

52زنده میگوی و الرو پست ---3443063620

52تکثیر برای نژاد مولد میگو ---3513069510

52زنده میگوی و الرو پست ---3523069520

103236102سایر ـ ـ ـ3984021090

402صنعتي خشك شیر ـ ـ ـ4014022130

15495952سایر ـ ـ ـ4024022190

322سایر ـ ـ ـ4084031090

553351502سایر ـ ـ ـ4104039090

322سایر ـ4124049000

404901087277622

40490901672

552پنیرها سایر ـ4214069000

154412972خشككرده ـ ـ4394081100

551045202سایر ـ ـ4404081900

157477542كرده خشك ـ ـ4414089100

4017552سایر ـ ـ4424089900

52دانه قرمز ـ ـ ـ4635119920

536223932سایر ـ ـ ـ4696011090

ماندویال و استئوسپرموم فوشیا، و حنا بگونیا، شمعدانی، کوکب، نظیر نشایی و فصلی زینتی گیاهان  ---4736021020 5669432

سیکلمن و قنسول بنت زینتی، آناناس کاملیا، هبه، هورتانسیا، ورزیا، آلسترومریا، ارکیده، لیسیانتوس، ژربرا، آنتوریم، میخک، داوودی، رز، نظیر تکثیری اندامهای ---4746021030 5170192

پیوندزده حتي خوراكي، میوه داراي خودروي درختچههاي و درختچه بوته، درخت، ـ4766022000 52

102 سایر ـ4957019000

7104000116283542

152شیرین ذرت بذر ---5307104010

152سایر ---5317104090

5102808952پرتقال ـ6078051000

552 سیب ـ6558133000

5167382خردهفروشي غیر بستهبندي در كوبیده صورت به ـ ـ ـ6609011120

102 خردهفروشي غیر بستهبندي در كوبیده صورت به ـ ـ ـ6639011220

5496422سایر ـ ـ ـ6649011290

107098352غیرخردهفروشي بستهبندي در كوبیده صورت به ـ ـ ـ6669012120
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55674812سایر ـ ـ ـ6679012190

102خردهفروشي غیر بستهبندي در كوبیده صورت به ـ ـ ـ6699012220

52460362سایر ـ ـ ـ6709012290

102خردهفروشي غیر بستهبندي در كوبیده صورت به ـ ـ ـ6729019020

1519422سایر ـ ـ ـ6739019090

2024678672دیگر نحوي به شده عرضه
(نشده تخمیر) سبز چاي ـ6759022000

201783459122غیرخردهفروشي بستهبندي در كوبیده ـ ـ ـ6789024010

20928524422سایر ـ ـ ـ6799024090

102 دامي گندم ـ ـ ـ75410011910

20184563742 سایر ـ ـ ـ75510011990

102سایر ـ ـ75710019900

322بذر ـ75810021000

26502(Paddy پادي برنج) شلتوك ـ76710061000

322ذرت آرد ـ78211022000

262ذرت از ـ ـ78611031300

40564402سایر ـ ـ ـ80411081290

551714372سیبزمیني فكول ـ ـ80511081300

202939492خشككرده حتي گندم، گلوتن80911090000

565810292خردشده حتي ،(بزرك) كتان دانه81612040000

555011372سایر ـ81912059000

12060000585473832

52سایر ـ ـ82512072900

101135300252 كنجد دانه ـ82712074000

1024587102(گلرنگ گل) گلرنگ دانه ـ82912076000

Fescue52 بذرهاي ـ ـ84012092300

52 كنتاكي ایالت به متعلق آبي چمن بذر ـ ـ84112092400

52(Loliom multiflorum lam) تلخه گیاه بذر ـ ـ84212092500

514569272چمن بذر ـ ـ ـ84312092910

5803032ميشوند كاشته آنها گل از استفاده بهمنظور بیشتر كه علفي نباتات بذر ـ84512093000

121199003094812

402کشی روغن مصارف برای کدو دانه ---87112129930

568952182سایر ـ87512149000

52 باریچه ـ ـ ـ87713019010

102(شیرین و تلخ) آنغوزه ـ ـ ـ87813019020

56306712 سایر ـ ـ ـ88113019090

1028522شیرینبیان از ـ ـ88313021200

517014442آگارآگار ـ ـ88813023100

556908812پنبه لینتر ـ89414042000

32470002آن عصاره از غیر به حنا ـ ـ ـ89514049010

524282932كوكوپیت ـ ـ ـ89714049030

15343162سایر ـ ـ ـ89814049090

51655922صابونسازي صنعت در مصرف مورد صنعتي پیه ـ ـ ـ90215021010

52صابونسازي صنعت در مصرف مورد صنعتي پیه ---90415029010

.دیگر نحوي به نشده آماده یا نشده مخلوط یا نشده امولسیونه ،(Tallow Oil) گوسفند و گاو پیه روغن و اولئومارگارین آرین، اولئواسته الرد، روغن الرد، استئارین90615030000 52

5135102آنها اجزای و دریایي پستانداران روغن و چربي ـ90915043000

53774652صابونسازي صنعت در مصرف مورد النولین ـ ـ ـ91015050010

.نیافته تغییر شیمیایي لحاظ از ولي شده تصفیه حتي آنها، اجزای و حیواني روغنهاي و چربيها سایر91215060000 52

551328872سایر ـ91615089000

26207308042سایر ـ ـ ـ91815091090

553133632سایر ـ91915099000

151190308137342

402
RBD بيرنگ شده تصفیه بو بدون استئارین ـ ـ ـ92415119040

202شده گرفته آن
(Gossypol گوسیپول) سمي ماده حتي خام، روغن ـ ـ92815122100
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403321952بهداشتی و آرایشی صنایع در مصرف مورد ـ ـ ـ ـ93615132913

5546605472سایر ـ ـ94615152900

5626452آن اجزای و
(Abrasin) (Tung oil) جال روغن ـ ـ ـ94915159010

2011052آنها اجزای و حیواني روغنهاي و چربيها ـ95115161000

527111122.گلیسیریندار قلیایي محلولهاي  و آبها خام؛ گلیسرول95915200000

56436352كارنوباواكس پایه بر طبیعي مومهاي ـ ـ ـ96015211010

5132582سایر ـ ـ ـ96115211090

5654082(شالك) حشرات مومهاي ـ ـ ـ96315219020

32495502
(میت چیكن) رژیمي غذاهاي ـ ـ ـ96716021010

202چغندر از ـ ـ100917011200

204132974692نیشکر از ـ ـ101017011300

202نیشکرها سایر از ـ ـ101117011400

5186702نیشكر مالسهاي ـ102417031000

5322سایر ـ102517039000

1704900050857362

152سایر ـ ـ ـ103218020090

ً یا  كالً ـ103418032000 156178632گرفته چربي جزئا

.باشد كیلوگرم 2 از بیش آن محتوي وزن كه
(Immediate packing) اولیه بستهبنديهاي یا ظروف در فله صورت به یا
(Granule) دانهریز پودر، خمیر، مایع، حالت به یا كیلوگرم، 2 از بیش وزن به
(Bar) میله یا قلم ،(Slab) تخته ،(Block) بلوك صورت به فرآوردهها سایر ـ103918062000 3218414162

5531024362(Filled) شده پر ـ ـ104018063100

551020502.پرنشده ـ ـ104118063200

20103060942سایر ـ ـ ـ104619019090


همانند اشكال به یا ،(Sifting) غربال نخاله ،(Pearl) غلطان دانههاي ،(Grain) دانه ،(Flake) ورقه شكل به  ،(نشاسته) فكول از شده تهیه آن بدلهاي و تاپیوكا105219030000. 1519728482

Saccharata40467202) نوع
(Zea mays شیرین ذرت ـ108120058000

2078896712 مركبات ـ109320083000

2062748672شفتالو و شلیل همچنین هلو، ـ109720087000

قاطها قره --110020089300  (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium
vitis
–
idaea)  402

3254607552یخزده ـ ـ110320091100

3230791392سایر ـ ـ110520091900

322369732سایر ـ ـ110720092900

3211645242سایر ـ ـ110920093900

592384352(كنسانتره) شده تغلیظ آبمیوه ـ ـ ـ111120094910

322سایر ـ ـ ـ111220094990

552قرهقاط آب ـ ـ111820098100

5535939262سایر ـ ـ ـ112020098990

10377232 ماته یا چاي براساس یا شدهها تغلیظ یا اسانسها عصارهها، این براساس فرآوردهها و ماته؛ یا چاي شدههاي تغلیظ و اسانسها عصارهها، ـ112421012000

55326222آنها به مربوط فرآوردههاي و آبگوشت و سوپ ـ113321041000

552 هموژنیزه ،(Composite) مركب  غذایي فرآوردههاي ـ113421042000

تكستوره پروتئیني مواد ---113621061010  59249482

153958442 سویا تكستوره پروتئیني مواد ـ ـ ـ ـ113721061011

511905212سایر ----113821061019

209726592سایر ـ ـ ـ114021061090

5175886782استابیالیزر ـ ـ ـ114121069010

5127041592امولسیفایر ـ ـ ـ114221069020

539784462خوراكي دهنده حالت پودر ـ ـ ـ114321069030

157714562دهنده بهبود ـ ـ ـ114621069060

552 میزان هر شده،به تقلیب عرقها، سایر و اتیلیك الكل ـ116722072000

حیواني چربيهاي تفاله احشاء؛ یا گوشت از گلوله، یا حبه شكل به فشرده هم به و زبره آرد، ـ117623011000 52

557598382همانند تفالههاي و نشاستهسازي تفاله ـ118223031000

56123642قندسازي آخالهاي سایر و نیشكر تفاله چغندر، تفاله ـ118323032000

52تقطیر یا آبجوسازي آخال و تفاله ـ118423033000

.ميآید دست به
(Arachide) زمیني بادام روغن استخراج از  كه گلوله یا  حبه شكل به  فشرده هم به یا  شده ساییده حتي جامد، آخالهاي سایر و كنجاله118623050000 102

102(Copra) كپرا از یا نارگیل از ـ119223065000

.باشد نشده تعرفه دیگر شماره مشمول و نشده گفته دیگر جاي در و ميگیرد قرار استفاده مورد حیوانات تغذیه براي كه انواعي از گلوله، یا حبه شكل به همفشرده به حتي نباتي فرعي محصوالت و آخال نباتي، تفالههاي و نباتي مواد119723080000 52
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599361332فروشي خرده بـــراي  شده بستهبندي گربه،  یا  سگ  براي  غذا  ـ119823091000

516580842طیور و دام آماده خوراك ـ ـ ـ120223099040

5176636962نبریده ساقه و نبریده دور برگ با تنباكو و توتون ـ120424011000

51937332تنباكو و توتون آخال ـ120624013000

26154927172توتون حاوي سیگار ـ120824022000

262سایر ـ120924029000

5173918802فصل این فرعي ردیف 1 یادداشت در شده مشخص قلیان تنباكوي --121024031100

5165590222سایر ـ ـ121124031900

5451250252«ساخته دوباره» یا«
هموژنیزه» تنباكوي و توتون ـ ـ121224039100

593331362سایر ـ ـ121324039900

51374862(شده خالص شامل) صنعتي مصارف براي یافته تغییر ـ ـ ـ121625010030

59016712سایر ـ ـ ـ121825010090

555108282(گرد جزبه
) كریستالین فلس ـ ـ ـ122225041010

56170612سایر ـ ـ ـ122325041090

آهن اكسید كمتر یا درصد 6/0 و سیلیس بیشتر یا وزني درصد 95 داراي ماسه و شن ـ ـ ـ122525051010 51050712

57482432سایر ـ ـ ـ122625051090

56089932سایر ـ122725059000

آهن اكسید كمتر یا درصد 6/0 و سیلیس بیشتر یا وزني درصد 95 داراي
(طبیعي از غیر به) ماسه و شن ـ ـ ـ122825061010 53152672

52383132سایر ـ ـ ـ122925061090

5632262(Quartzite) كوارتزیت ـ123025062000

5118135292كائولن ـ ـ ـ123125070010

522311662سایر ـ ـ ـ123225070090

515308582بنتونیت ـ123325081000

53472252نسوز رس خاك ـ123425083000

518252سرشور گل و زدا رنگ رس خاك ـ ـ ـ123525084010

57441682سایر ـ ـ ـ123625084090

59906402سیلیمانیت سیانیت، آندالوزیت، ـ123725085000

10555062شاموت خاك ـ ـ ـ123925087010

102دیناس خاك ـ ـ ـ124025087020

510532خام ـ ـ ـ124125090010

52سایر ـ ـ ـ124225090090

52آسیابنشده ـ124325101000

5103375092 شده آسیاب ـ124425102000

152شده آسیاب ـ ـ ـ124525111010

152سایر ـ ـ ـ124625111090

52(ویتریت) طبیعي باریم كربنات ـ124725112000


شده تكلیس حتي نكند، تجاوز 1 از آنها ظاهري مخصوص وزن كههمانند، سیلیسي خاكهاي سایر و
(دیاتومیت تریپولیت، كیزلگور، مثالً،) سنگواره سیلیسي خاك124825120000. 511118822

2515110010463772

51786542مرمر  ـ ـ ـ125325151110

515502تراورتن  ـ ـ ـ125425151120

5358662کریستال و چینی به موسوم هایسنگ  ـ ـ ـ125525151130

512362402مرمریت  ـ ـ ـ125625151190

51592شده شکسته یا شده خرد دولومیت ـ ـ ـ126425171020


10 فرعي شماره در مذكور مواد حاوي اگر حتي همانند، صنعتي آخال سایر یا جوش ماكادام معدني، مذاب مواد ماكادام ـ126625172000
باشد 2517 52902

52تارماكادام ـ126725173000

5172402نشده تفته یا تكلیس دولومیت ـ127025181000

5510632(منیزیت) طبیعي منیزیم كربنات ـ127325191000

55320732شده تكلیس منیزیم كربنات ـ ـ ـ127525199020

52المپ تولیدكنندگان توسط وارداتي شده ذوب منیزیم اكسید پودر ـ ـ ـ127625199030

52انیدریت گچ؛ سنگ ـ127825201000

153481792گچ ـ127925202000

.سیمان یا آهک ساخت در استفاده مورد نوع از آهکی هایسنگ سایر و آهک سنگ ؛(limestone flux) آهک سنگ گدازه128025210000 52

5739582زنده آهك ـ128125221000



(کمینه) اولویتدالر به 96 واردات ورودی حقوقكاال نوعتعرفه شمارهردیف

5385592(مرده آهك) آبدیده آهك ـ128225222000

52هیدرولیك آهك ـ128325223000

535642سایر ـ ـ128625232900

51158892سایر ـ ـ ـ129025239090

52(Crocidolite) كروسیدولیت نسوز پنبههاي ـ129125241000

52سایر ـ129225249000

52ورق صورت به شده بریده ـ ـ ـ129325251010

15754492نامنظم تیغههاي صورت به شده بریده ـ ـ ـ129425251020

52سایر ـ ـ ـ129525251090

15157032باال به میكرون 250 از اندازههاي در ـ ـ ـ129625252010

55292832سایر ـ ـ ـ129725252090

52میكا آخال ـ129825253000

54663792نشده پودر خردنشده، ـ129925261000

5862182سایر ـ ـ ـ130125262090

534964272(Feldspar) فلدسپار ـ130325291000

52كلسیم فلوئورور كمتر یا وزني درصد 97 حاوي ـ ـ130425292100

534142كلسیم فلوئورور وزني درصد 97 از بیش حاوي ـ ـ130525292200

51356152انیت سي نفلین ـ ـ ـ130625293010

52سایر ـ ـ ـ130725293090

5301802پرلیت ـ ـ ـ130825301010

52443982كلریت و ورمیكولیت ـ ـ ـ130925301020

52زریت كیه ـ ـ ـ131025302010

52(طبیعي منیزیم سولفات) اپسومیت ـ ـ ـ131125302020

5906802طبیعي كیولیت طبیعي، كریولیت ـ ـ ـ131225309010

52سپیولیت ـ ـ ـ131325309020

5521172سلستیت ـ ـ ـ131425309030

52باال به درصد 60 آهن خلوص با دانهبندي هماتیت آهن سنگ  ـ ـ ـ131726011120

52درصد 60 تا 40آهن خلوص با دانهبندي مگنتیت آهن سنگ  ـ ـ ـ131826011130

52باال به درصد 60 آهن خلوص با دانهبندي مگنتیت آهن سنگ  ـ ـ ـ131926011140

52آهن کنسانتره  ـ ـ ـ132026011150

52سایر ـ ـ ـ132126011190

52 شده فشرده هم به ـ ـ132226011200

52(پیریت خاكستر) تفته آهن پیریت ـ132326012000

.باشد منگنز بیشتر یا درصد 20 حاوي خشك وزن حسب بر كه آن  وكنستانترههاي آهندار منگنز سنگهاي جمله از آن، وكنستانتره منگنز سنگ132426020000 525730392

26030000167062

52مس سنگ ـ ـ ـ132526030010

5147562مس کنسانتره ـ ـ ـ132626030090

52سرب سنگ ـ ـ ـ133026070010

52اکسیدی سرب  کنسانتره ـ ـ ـ133126070020

52سولفیدی سرب  کنسانتره ـ ـ ـ133226070030

52سایر ـ ـ ـ133326070090

26080000148835932

5241962اکسیدی روی  کنسانتره سنگ ـ ـ ـ133526080020

52کربناتی روی  کنسانتره ـ ـ ـ133626080030

511214992سولفیدی روی  کنسانتره ـ ـ ـ133726080040

551847582سایر ـ ـ ـ133826080090

52.آن كنستانترههاي و قلع سنگ133926090000

261000001835662

54654072كروم سنگ ـ ـ ـ134026100010

54212422كروم كنستانتره ـ ـ ـ134126100090

54339802كوره خاك ـ ـ ـ135926190010

52منگنز یا آهن بازیافت براي مناسب آخال ـ ـ ـ136026190020

52وانادیوم استخراج براي مناسب آخال ـ ـ ـ136226190040
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52سایر ـ ـ ـ136326190090

52گالوانیزاسیون ماتهاي ـ ـ136426201100

53288672سایر ـ ـ136526201900

52سرب حاوي ضدانفجار تركیبات الي و گل و سربدار بنزین الي و گل ـ ـ136626202100

ً حاوي ـ136826203000 52مس عمدتا

ً حاوي ـ136926204000 524068072آلومینیوم عمدتا


ميرود كار به آنها شیمیایي تركیبات ساخت براي یا فلزات این یا آرسنیك استخراج براي كه انواعي از آنها، مخلوط یا تالیوم جیوه، آرسنیك، حاوي ـ137026206000. 52

ً حاوي ـ ـ ـ137226209910 52نیكل عمدتا

ً حاوي ـ ـ ـ137326209920 52تانتالیم و نیوبیوم عمدتا

ً حاوي ـ ـ ـ137426209930 52تنگستن عمدتا

ً حاوي ـ ـ ـ137526209940 52قلع عمدتا

ً حاوي ـ ـ ـ137626209950 52مولیبدن عمدتا

ً حاوي ـ ـ ـ137726209960 52تیتانیوم عمدتا

ً حاوي ـ ـ ـ137826209970 52كبالت عمدتا

ً حاوي ـ ـ ـ137926209980 52زیركونیم عمدتا

باشد شده تهیه زغالسنگ از كه همانند جامد سوختهاي و زغالسنگ گلولهقالبي، زغال ـ138727012000 52

52نشده فشرده هم به ولي شده پودر حتي چوبنما، سنگ زغال ـ138827021000

52فشرده هم به چوبنمای سنگ زغال ـ138927022000

514276362ماس پیت ـ ـ ـ139027030010

52293112سایر ـ ـ ـ139127030090

102لیگنیت از كك نیمه و كك ـ ـ ـ139327040020

.گازي هیدروكربورهاي سایر و
(petroleum gas) نفت گاز از غیر همانند، گازهاي و
(Producer gas) مولد گاز آب، گاز سنگ، زغال گاز139527050000 52

.شده تركیب دوباره قطران همچنین و شده تقطیر اندازهاي تا یا گرفتهشده آب حتي معدني، قطرانهاي سایر و تورب قطران یا لینییت قطران زغالسنگ، قطران139627060000 52

5251452نفتالن ـ140027074000

شوند تقطیر  ،(ASTMD 86  روش معادل)
3405 ایزو روش طبق سانتیگراد درجه 250 در
(هارفته هدر جمله از) بیشتر یا حجمی درصد 65 كه
(بودار) آروماتیک هیدروكربورهاي مخلوطهاي سایر ـ140127075000 516383542

518585402زفت ـ140427081000

52بنزین ـ ـ ـ140827101210

1065158332گریس ـ ـ ـ141127101920

5248943812 ترانسفورماتور روغن ـ ـ ـ141227101930

141327101940--- معدنی پایه روغن  5667158122

صنعتی روغن ---141427101950  15107757282

5148322سایر ـ ـ ـ142027111190

52سایر ـ ـ ـ142427111390

5178492سایر ـ ـ ـ142627111490

553682سایر ـ ـ ـ142827111990

5359332سایر ـ ـ ـ143027112190

52سایر ـ ـ ـ143227112990

1515613882كابل ژله ـ ـ ـ143427121020

511485722سایر ـ ـ ـ143527121090

5511202روغن وزني درصد 75 از بیش درصد با پارافین ـ ـ ـ143827129010

58754152(Slack Wax) واكس اسالك ـ ـ ـ143927129020

525462702نشده تكلیس  ـ ـ144127131100

5499261722شده تكلیس ـ ـ144227131200

52قیري ماسههاي و
(Shale) سنگ پلمه ـ144527141000

10361672انامل بیتومن ـ ـ ـ144727150010

52.(اختیاري شماره)
(Electrical energy) برق نیروي144927160000

52 برم فلوئور؛ ـ145228013000

.كلوئیدال گوگرد ،(Precipated) مرسوب گوگرد و
(Sublimed شده تصعید) گوگرد گل145328020000 512153272

.(باشد نشده تعرفه دیگر شماره مشمول و نشده گفته دیگر جاي در كه كربن اشكال سایر و كربن دوده) كربن145428030000 1021057212

5529282آرگون ـ ـ145628042100

5564272اكسیژن ـ146028044000

52تلوریم بور، ـ146128045000

51632سیلیکم وزني درصد 99/99 حداقل حاوي ـ ـ146228046100



(کمینه) اولویتدالر به 96 واردات ورودی حقوقكاال نوعتعرفه شمارهردیف

5132671572سایر ـ ـ146328046900

5170762فسفر ـ146428047000

5252سدیم ـ ـ146728051100

باهم نشده یا شده آلیاژ یا مخلوط حتي وایتریوم، اسكاندیوم كمیاب، خاكي فلزات ـ147028053000 54213812

51470292 جیوه ـ147128054000

52كلروسولفوریك اسید ـ147428062000

5640402سولفونیتریك اسید ـ ـ ـ147728080020

51271402(فسفریك انیدرید) ديفسفر اكسید پنتا ـ147828091000

5355942درصد 55 از كمتر خلوص درجه با فسفریك اسید ـ ـ ـ147928092010

1062312302باالتر و درصد 55 خلوص درجه با فسفریك اسید ـ ـ ـ148028092020

) هیدروژن فلوئور --148428111100 هیدریك فلوئور اسید )54430942

) هیدروژن سیانید --148528111200 هیدروسیانیک اسید )52

103028552سولفامیك اسید ---148628111910

كربن اكسید دي --148828112100  5196112

281129001586572

اکساید تری دینیتروژن ---149028112910  52

دیاکساید نیتروژن ---149128112920  52

تتروکساید دینیتروژن ---149228112930  52

پنتوکساید دینیتروژن ---149328112940  52

52سایر ---149428112990

5612فسفر کلرور تری ـ ـ149728121300

52فسفر کلرور پنتا ـ ـ149828121400

کلراید تری آرسنیک ---150228121910  52

52سایر ---150328121990

5845812سولفوركربن دي ـ150528131000

281390001970662

52 فسفرپنتاسولفید ---150628139010

52سایر ---150728139090

5150362(سوزآور سود قلیایي محلول) آب در محلول صورت به ـ ـ151128151200

52پتاسیم پراكسید یا سدیم پراكسید ـ151328153000

5588412باریم یا استرونسیم پراكسیدهاي و هیدرواكسیدها اكسیدها، ـ151728164000

2:روي اكسید ـ ـ ـ151828170010

109534632سایر ـ ـ ـ ـ152028170019

516932روي پراكسید ـ ـ ـ152128170020

5123193172 غیرمشخص یا مشخص شیمیایي ساخت با حتي مصنوعي، كوروندوم ـ152228181000

525191852كروم اكسید تري ـ152728191000

521927612منگنز اكسید دي ـ153028201000

52(Earth colours) خاكرنگي ـ153328212000

524956012.تجارتي كبالت اكسیدهاي كبالت؛ هیدرواكسیدهاي و اكسیدها153428220000

532738832(سنگ مردار) سرب منواكسید ـ153628241000

گرانول شکل به اورانژ مین و سرنج ---153828249020  52

2825100011203862

دینیترات هیدرازینیوم ---154028251010  52

دیپرکلرات هیدرازینیوم ---154128251020   52

52سایر ـ ـ ـ154228251090

528157912 لیتیم هیدروكسیدهاي و اكسید ـ154328252000

52نیكل هیدروكسیدهاي و اكسید ـ154528254000

53648502زیركنیوم اكسید و ژرمانیوم اكسیدهاي ـ154728256000

520682مولیبدن هیدرواكسیدهاي و اكسیدها ـ154828257000

519173312سایر ـ155028259000

545198752 آلومینیوم از ـ ـ155128261200

525025222(سنیتتیك كریولیت) سدیم سیلیكات هگزافلوئورو ـ155328263000

55004262سایر ـ155428269000
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535990382آلومینیوم از ـ ـ155828273200

53080082روي از ـ ـ ـ156028273910

52مس از ـ ـ156228274100

5411632سایر ـ ـ156328274900

56045712پتاسیم یا برومورسدیم ـ ـ156428275100

2827590034663662

52برومات آمونیوم ---156528275910

52سایر ---156628275990

102سدیم هیپوكلریت ـ ـ ـ157028289010

54629582سدیم از ـ ـ157228291100

529002سایر ـ ـ ـ157428291990

282990001774252

10248112کلسیم یدات ـ ـ ـ157628299020

51012532سایر ـ ـ ـ157728299090

102سدیم سولفور ـ157828301000

52باریم سولفور ـ ـ ـ157928309010

52سولفید پلی آمونیوم ـ ـ ـ158028309020

56867012سایر ـ ـ ـ158128309090

515648872سدیم از ـ158228311000

20204862سدیم سولفیت ـ ـ ـ158428321010

52سرب سولفیت ـ ـ ـ158728322010

283230001341622

آمونیوم تیوسولفات ---158928323010  52

52پتاسیم تیوسولفات ---159028323020

52سایر ---159128323090

1019912آلومینیوم از ـ ـ159528332200

58810862نیكل از ـ ـ159628332400

515164842مس از ـ ـ159728332500

521207192سایر ـ ـ ـ159928332790

52كادمیوم ـ ـ ـ160028332910

2:آهن ـ ـ ـ160228332930

51672جیوه ـ ـ ـ160528332940

525057352سرب ـ ـ ـ160628332950

52منگنز سولفات ـ ـ ـ160828332970

52روی سولفات ـ ـ ـ160928332980

5113992(Alums) زاجها ـ161128333000

535415432(پرسولفاتها) سولفاتها پراكسو ـ161228334000

283410008151672

52نیتریت آمونیوم ---161328341010

52سایر ـ ـ ـ161428341090

مس نیترات ---161728342920  52

منگنز نیترات ---161828342930  52

آهن نیترات ---161928342940  52

52منیزیم نیترات ---162028342950

روی نیترات ---162128342960  52

53176132سایر ---162228342990

54986852سرب فسفیت ـ ـ ـ162328351010

57552952سایر ـ ـ ـ162428351090

10152828162(فسفاتسدیم تريپلي) سدیم فسفات تري ـ ـ163128353100

1545635502سایر ـ ـ ـ163628363090

520571312باریم كربنات ـ163928366000

57288192سایر ـ ـ ـ164128369190

1012185582كربناتاسترونسیوم ـ ـ164228369200
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548561812سدیم از ـ ـ164428371100

283719004397002

52سیانید ---164528371910

52سایر ---164628371990

511134712كمپلكس سیانورهاي ـ164728372000

10132342جامد سدیم سیلیكات ـ ـ ـ164928391910

10520982مایع سدیم سیلیكات ـ ـ ـ165028391920

2839900094011482

پتاسیم سیلیکات ---165228399010  52

52سایر ---165328399090

51040862 آب بدون ـ ـ165428401100

52(پربراتها) پراكسوبراتها ـ165728403000

5465372پراكسوكروماتها كروماتها، دي و كروماتها سایر ـ165928415000

52پرمنگنات آمونیوم ---166128416910

52سایر ---166228416990

52(ولفراماتها) تنگستاتها ـ166428418000

55485742سایر ـ166528419000

آلومینیوم سدیم سیلیکات ---166728421020  102

539022222سایر ---166828421090

284290008640422

فولمنیات آمونیوم ---166928429010  52

52سایر ---167028429090

استیلید نقره ---167328432910  52

52سایر ---167428432990

.باشد طبیعي اورانیوم تركیبات یا طبیعي اورانیوم حاوي كه مخلوطهایي و سرامیكي محصوالت ،(«Cermets» سرمتها همچنین) دیسپرسیونها آلیاژها، آن؛ تركیبات و طبیعي اورانیوم ـ167728441000 52

.باشند محصوالت این تركیبات یا پلوتونیوم ،U235 لحاظ از شده غني اورانیوم داراي مخلوطهاي و سرامیكي محصوالت ،(سرمتها همچنین) دیسپرسیونها آلیاژها، آن؛ تركیبات و پلوتونیوم آن؛ تركیبات و U235 لحاظ از غنيشده اورانیوم ـ167828442000 52

52 محصوالت این تركیبات یا توریوم ،U235 لحاظ از شده ضعیف اورانیوم داراي مخلوطهاي و سرامیكي محصوالت ،(سرمتها همچنین) دیسپرسیونها آلیاژها، آن؛ تركیبات و توریم آن؛ تركیبات و U235 لحاظ از شده ضعیف اورانیوم ـ167928443000

52هستهاي رآكتورهاي متساطع و مستعمل
(فشنگها) سوختي عناصر ـ168128445000

52(دوتریوم اكسید) سنگین آب ـ168228451000


5000 به 1 از بیش هیدروژن به دوتریوم اتم نسبت با دوتریوم ترکیبات سایر ـ ـ ـ168328459010 52

570762سایر ـ ـ ـ168428459090

510872سایر ـ168628469000

15206882كلسیم از ـ168828491000

514851972سایر ـ ـ ـ169028492090

285000002849472

نیترات آزیدواتیل ---169228500010  52

آزید باریم ---169328500020  52

آزید بنزویل ---169428500030  52

آزید بروماین ---169528500040  52

آزید کلراین ---169628500050  52

آزید مس ---169728500060  52

آزید ید ---169828500070  52

نیترید سلینوم ---169928500075  52

52آزید کربونیل بوتوکسی–
 ترشیو ---170028500080

آزید سدیم ---170128500085  52

آزید پتاسیم ---170228500086  52

52 آرسین ---170328500087

52سایر ---170428500090

استیلید جیوه ---170528521010  52

52سایر ---170628521090

52 سایر ـ170728529000

285300107292

28530090604412
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52(کلرسیان) کلرور سیانوژن ـ170828531000

52سایر ـ ـ ـ171128539090

512902(پروپیلن) پروپن ـ ـ171429012200

5188892آن ایزومرهاي و
(بوتیلن) بوتن ـ ـ171529012300

51352532سیكلوهگزان ـ ـ171829021100

5531770682بنزن ـ172029022000

516628282(o-Xylene) اكسیلن ـ اورتو ـ ـ172229024100


(m-Xylene) اكسیلن ـ متا ـ ـ172329024200
5952

52(p-Xylene) اكسیلن ـ پارا ـ ـ172429024300

56960672استیرن ـ172629025000

52بنزن اتیل ـ172729026000

52كومن ـ172829027000

52(اتیل كلرور) اتان كلرو و
(متیل كلرور) كلرومتان ـ ـ173029031100

52كربن كلرور تترا ـ ـ173329031400


1، 2) (ISO) ديكلرایداتیلن ـ ـ173429031500–
52
(كلرواتان دي

52(كلرواتیلن) كلروروینیل ـ ـ173629032100

521201942(پركلرواتیلن) تتراكلرواتیلنـ ـ173829032300

53572822سایر ـ ـ173929032900

5132(ديبرومواتان
1، 2) (ISO) اتیلن ديبرومو ـ ـ174029033100

29033900200357952

52بی آی اف پی ---174129033910

52سایر ---174229033990

534728852متان فلورو كلرودي ـ ـ174329037100

530114772اتان فلورو كلرو دي ـ ـ174529037300

52فلورواتان دي كلرو ـ ـ174629037400

52پروپان فلورو پنتا كلرو دي ـ ـ174729037500

51821252كلره یا فلوره هالوژنههاي پر تنها سایر،  ـ ـ174929037700

51428242سایر ـ ـ175129037900

) اچ سی اچ ---175229038110 مخلوط ایزومرهای ) 52

52لیندین ---175329038120

52آلدرین ---175429038210

52کلردان ---175529038220

52هپتاکلر ---175629038230

52(Mirex) (ISO) میرکس --175729038300

510461892سایر ـ ـ175829038900

ت.د.د ---176029039210  52

52 هگزاکلروبنزن ---176129039220

52  (ISO)پنتاکلروبنزن --176229039300

52هافنیلبی برومو هگزا --176329039400

29042000122

نیتریت متیل ---176629042010  52

اتان دینیترو -2 ،1 ---176729042020  52

52نیترات نیترواتیل تری ---176829042030

نیترومتان دی ---176929042040  52

نیترواتان دی
1 و 1 ---177029042050  52

زوبنزن نیترو دی ---177129042060  52


5 و 3 ،1 ---177229042070–
52نیتروبنزن تری 6 و 4 ،2
 میتل تری

استیلبن نیترو دی -2 ،2 ---177329042080  52

52سایر ---177429042090

52سولفونات اکتان پرفلورو آمونیوم ـ ـ177629043200

52سولفونات اکتان پرفلورو لیتیوم ـ ـ177729043300

52سولفونات اکتان پرفلورو پتاسیم ـ ـ177829043400

52اسید سولفونیک اکتان پرفلورو هاینمک سایر ـ ـ177929043500
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52فلوراید سولفونیل اکتان پرفلورو ـ ـ178029043600

29049090242442

52(پیکرین کلرو) متان نیترو کلرو تری ـ ـ178129049100

290499001737012

نیترات سدیم تولوئن نیترو دی ---178229049910  52

اسید سولفونیک بنزن نیترو تری ---178329049920  52

52آدامانتان نیترو هگزا ---178429049930


 برومو -4 ---178529049940–2 ،1
بنزن دینیترو  52

بنزن میتل تری
5 ،3 ،1 بنزن نیترو تری -2 ،4 ---178629049950  52

52سایر ---178729049990

290514001244952

الکل کولیل پینا ---179129051410  52

52سایر ---179229051490

530987542هگزانول دواتیل ـ ـ ـ179329051610

2905190017746852

نیترواتانول تری ---179629051910  52

52سایر ---179729051990

579202غیرحلقوي ترپندار الكلهاي ـ ـ179829052200

55271492سایر ـ ـ179929052900

(پروپان متیلول تري) ئول دي ـ 1،3 ـ پروپان
(متیل هیدروكسي) ـ 2 ـ اتیل ـ 2 ـ ـ180329054100 55083892

540923502(اریتریت پنتا) اریتریتول پنتا ـ ـ180429054200

2905490056914142

دینیترات
3 ،1 گلیسرول ---180929054910  52

52سایر ---181029054990

2905590010361352

نیترات دی گالیکول متیلن ---181229055910  52

52سایر ---181329055990

290629003508322

نیترات هگزا بنزن متیلول هگزا ---181929062910  52

52سایر ---182029062990

512965622فنل نونیل ـ ـ ـ182329071310

51977702سایر ـ ـ182629071900

516366352آن امالح سینولو رزور ـ ـ182729072100

52(ISO) پنتاكلروفنل ـ ـ183129081100

29081900326812

183229081910--- 2، 3، 4، 6
–
 فنول نیترو تترا   52

52سایر ---183329081990

55172912آن نمكهاي و
(ISO) (Dinoseb) سب دينو ـ ـ183429089100

اورتو نیترو دي 6و4 --183529089200  (DNOC(ISO)) (DINITRIO - O - CRESOL)  آن نمكهاي و  52

290899005135532

52فنول نیترو دی ---183629089910

52استیفتات باریم ---183729089920

پیکرامات زیرکونیوم ---183829089930  52

52سایر ---183929089990

290930001483192


4 و 2 ---184329093010–
52آنیزول و دینیترو

52سایر ---184429093090

54607022 آنها نیتروزه یا نیتره سولفونه، هالوژنه، مشتقات و فنلها ـ الكل ـ اتر فنلها، ـ اتر ـ184929095000

201030382پراكسید كتون اتیل متیل ـ ـ ـ185029096010

پروپان
(هگزین سیلکو پروکسی بوتیل ترشیو دی 4 ،4) دی -2 ،2 ---185129096020  52

52بوتان
(پروکسی بوتیل ترشیو) دی ---185229096030

52کربونات دی پروکسی اتیل دی ---185329096035

52ایزوبوتیرات پروکسی بوتیل ترشیو ---185429096040
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پراکساید استون استیل ---185529096045  52


 دی ---185629096050–(1
52پراکسید
(نفتویل

52هیدرواکسید بنزن پروپیل ایزو دی ---185729096055

52پراکسید هیدرو اتیل ---185829096060

هیدروپراکسید بوتیل–
 ترشیو ---185929096065  52

52پراکسید الکل استون دی ---186029096070

52پراکسید هیدرو دی هگزان متیل دی ---186129096075

52استات پروکسی بوتیل–
 شیو تر ---186229096080

52کربونات دی پروکسی بوتیل–
 ان–
 دی ---186329096085


(INN ديآلدرین ـ186829104000
، (ISO
52

ISO52)) اندرین ـ186929105000

10124072(فرمالدئید) متانال ـ ـ187229121100

58792(استالدئید) اتانال ـ ـ187329121200

566892آلدئیدها حلقوي پلیمرهاي ـ188029125000

53815702پارافرمالدئید ـ188129126000


12 شماره مشمول محصوالت نیتروزه یا نیتره سولفونه، هالوژنه، مشتقات188229130000
29. 51217382

51950232(کتن ایزوبوتیل متیل) اون ـ2 ـ پنتان متیل ـ 4 ـ ـ188529141300

52یونونها متیل و یونونها ـ ـ188829142300


 پروپان فنیل) استن فنیل  ـ ـ189029143100–2
one)52

291439006486242

فلوئورنون نیترو تری ---189129143910  52

52سایر ---189229143990


(آبیدکارنون)
Q10 کوآنزیم ـ ـ189629146200.)INN(52

291469006060762

189729146910--- 8، 1
–
 آنتاکینون تترانیترو ،7 ،5 ،4 ،2 هیدروکسی دی  52

کینون بنزن آزیدو تترا ---189829146920  52

52سایر ---189929146990

291470001181542

52(ISO) کلردیون ـ ـ190029147100

511514592فرمیك اسید ـ ـ190229151100

52استیك انیدریدهاي ـ ـ190629152400

53033922وینیل استات ـ ـ191129153200

1010597812نرمال بوتیل استات ـ ـ191229153300

57456382سایر ـ ـ ـ191729154090

52کلراید استیل ----192729159094

52پراکساید سولفونیل سیلکوهگزان استیل ----192829159095

52پراکساید پروبیونیل دی ----192929159096

518108332آن امالح و اكریلیك اسید  ـ ـ193129161100

5182894832اكریلیك اسید استرهاي ـ ـ193229161200

553787182متاكریلیك اسید استرهاي  ـ ـ193429161400

52(ISO)بیناپاكریل ـ ـ193629161600

264056202سدیم بنزوات ـ ـ ـ193929163110

2916320018292342

52پودر شکل به
(پروکسید بنزوئیل دی) بنزوئیل پراکسید ---194229163210

202خمیر شکل به
(پروکسید بنزوئیل دی) بنزوئیل پراکسید ---194329163220

بنزوئیل کلرو ---194429163230  52

پراکساید بنزویل استیل ---194529163240  52

پراکسید بنزویل دی کلرو دی ---194629163250  52

52سایر ـ ـ ـ194729163290

1515417782مالئیك انیدرید ـ ـ195629171400

آنها مشتقات و آنها اسیدهاي پراكسي پراكسیدها، هالوژنورها، انیدریدها،سیكلوترپنیك، یا سیكلنیك سیكالنیك، كربوكسیلیك پلي اسیدهاي ـ195929172000 518508132

56613782 دسیل دي یا نوئیل دي اورتوفتاالت ـ ـ196129173300

560865162فتالیك انیدرید ـ ـ196429173500
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566968162آن امالح و ترفتالیك اسید  ـ ـ196529173600

101321652فتاالت بوتیل دي ـ ـ ـ196729173910

52 فتاالت
(پراکسی بوتیل–
 ترشیو) دی ـ ـ ـ196829173920

52(بنزیلیک اسید) اسید استیک هیدروکسی2فنیل دی2 و 2 ـ ـ197829181700

52(ISO) كلروبنزیالت ـ ـ197929181800

20444312نميباشد دیگر مواد با مخلوط كه سالیسیلیك اسید خالص پودر ـ ـ ـ198129182110


5 ،3 ـ ـ ـ198829182350–
202 اسید سالیسیالت نیترو دی


5T (ISO) (2، 4، 5 ،4 ،2  ـ ـ199229189100
آن استرهاي و نمكها ،(استیك فنوكسي اسیدتريكلرو 20820322

29201100922

52پاراتیون ---199929201110

52پاراتیون متیل ---200029201120

52سایر ---200129201190

52فسفیت متیل دی ـ ـ200329202100

52فسفیت اتیل دی ـ ـ200429202200

52فسفیت متیل تری ـ ـ200529202300

52فسفیت اتیل تری ـ ـ200629202400

5336692سایر ـ ـ200729202900

52(ISO)سولفان اندو ـ200829203000

52پرکلرات اتیل ---201029209020


2ـ ـ201429211300(N,N
52کلرور هیدرو کلراید اتیل
(آمینو اتیل دی

292119005804902

5446112یک ان اچ ---201629211910

دو ان اچ ---201729211920  52

52سه ان اچ ---201829211930

2921210073767192

کلرات پر دی آمین دی اتیلن ---202029212110  52

52سایر ---202129212190

نیترواتیلن دی
2 و 2–
 آمینو دی
1 و  ا ---202429212920  52

292142007036152

آنیلین نیترو–
 ان ---202929214210  52

52سایر ---203029214290

292144007315632


(بیفنیل
1 و 1) هگزانیترو -2 ،2 ،4 ،6 ،6 ---203229214410
–3، 3
–
دیآمین  52

آمین فنیل دی نیترو هگزا ---203329214420  52

52سایر ---203429214490

محصوالت این امالح آنها؛ مشتقات و تولوئنها آمینو دي آمین، دي پارافنیلن ـ متا  ـ اورتو ـ ـ204029215100 55930162

5176542سایر ـ ـ ـ204329221190

152آمین دياتانول كوكونات ـ ـ ـ204429221210

512382آمین اتانول دي ـ ـ ـ204529221220

5664282سایر ـ ـ ـ204629221290

29221310448262

51372522آمین اتانول تری ـ ـ204829221500

52 سولفونات اکتان پرفلورو آمونیوم اتانول دی ـ ـ204929221600

52 شده فعال یا
(modified) شده اصالح ـ ـ ـ ـ205029221711

52آمین اتانول دی متیل سایر ـ ـ ـ ـ205129221712

52آمین اتانولدی اتیل ـ ـ ـ205229221720

52اتانول
(آمینو ایزوپروپیل دی
N,N)2  ـ ـ205329221800

577332سایر ـ ـ ـ208129232090

528222سولفونات اکتان پرفلورو آمونیوم اتیل تترا  ـ208229233000

52سولفونات اکتان پرفلورو آمونیوم متیل دی دسیلدی ـ208329234000

2923900057700212

آمونیوم اتیل تترا ---208429239010  52

52سایر ---208529239090
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29241200864742

52مونوکروتوفوس ---208729241210

) فوسفامیدون ---208829241220 باشد لیتر در گرم 1000 از بیشتر آن فعال اجزای که مادهای محلول مایع ترکیبات ) 52

52سایر ---208929241290

52(ISO)کلر آال ـ ـ209429242500

52(ISO) كلروديمفورم ـ ـ210629252100

52نیترامید اوره گوانیل ---210829252920

نیترات گوانیدین ---210929252930  52

52 آمیتراز ---211029252940

2926900044548982

نیتریل استو نیترو تری ---211629269010  52

52سیاس گاز ---211729269020

52سیانید بروموبنزیل ---211829269030

52 سایر ---211929269090

2927000039033332


2 و 1 ---212029270010–
52آزواتان دی


3 و 1 ---212129270020–
52آزوپروپان دی

52نیتروفنول آزودی دی ---212229270030

متان فنیل دی آزو دی ---212329270040  52

52 سایر ---212429270090


2 و 1 ---212829280040–
آزید هیدرازینیوم متیل دی  52

نیترات هیدرازین متیل ---212929280050  52


2 و 1 ---213029280060–
نیترات هیدرازین اتیل دی  52

نیترامین دی متیل ---213129280070  52

آزید هیدرازینیم متیل دی–
 ا و ا ---213229280080  52

هاسیانات دی تولوئن ---213429291010  (TDI)1070256442

2929900013757992


(نیترواتیل تری
2 و 2 و 2) بیس ---213629299010
52نیتروآمین–

52سایر ---213729299090

523298682كارباماتها تیو دي و تیوكارباماتها ـ213829302000

52تیوروم یاتتراسولفورهاي ـ دي مونو، ـ213929303000

52اتیول اتان
(آمینو اتیل دی
N و N)2 ـ214129306000

) سولفید
(اتیل هیدروکسی
2) بیس  ---214329307020 گلیکولتیودی  INN)52

کارب آلدی ---214429308010  52

52 کاپتافول ---214529308020

52سایر ---214629308090

214729309010---2-(N و N- آمینو متیل دی ) 
52اتیول اتان

52ایکس وی ---214829309015

سولفید پیکریل دی ---214929309020  55877702

سولفید کلرومتیل کلرواتیل ---215029309025  52

) متامیدوفوس ---215129309030 باشد لیتر در گرم 600 از بیش آن فعال اجزای که مادهای محلول مایع ترکیبات )52

52خردل گاز ---215229309035

52چندعنصره خردل ---215329309036

52پروپان نرمال
(تیو کلرواتیل
2) بیس 1 ،3 ---215429309037

52متان
(تیو کلرواتیل
2) بیس ---215529309040

215629309045--- 1، 5
–
 52پنتان نرمال
(تیو کلرواتیل2) بیس

52بوتان نرمال
(تیو کلرواتیل
2 و بیس -1 ،4 ---215729309050

52اتر
(اتیل تیو اتیل کلرو
2) بیس ---215829309055

اکسیژندار خردل ---215929309060  52

) بیس
(اس 35 تیو)
1 و 1 اتان، ---216029309065 2
کلرو )52

52 آمیتون ---216129309070

52سرب اتیل تترا و سرب متیل تترا ـ216329311000

52فسفونات متیل متیل دی --216529313100
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52فسفونات پروپیل متیل دی --216629313200

52فسفونات اتیل اتیل دی --216729313300

52فسفونات متیل پروپیل
(سیلیل کسی هیدرو تری)
3 سدیم --216829313400

اکسید تری
6و 4و2 فسفینان اکساتری تری
6و4و2و 5و3و 1
پروپیل تری
6 و 4 و 2 --216929313500 52

217029313600-- (5- 
2و 3و1اکسیدو2متیل
2اتیل–
ایل
5 اکسافسفینان دی ) 
52فسفونات متیل متیل  متیل

فسفونات متیل[
 متیل
( ایل
5 اکسافسفینان دی
2و3و1اکسیدو
2 متیل
2اتیل
5] بیس  --217129313700 52

52(1:1) اوره
(متیل ایمینو آمینو) با اسید فسفونیک متیل ---    -217229313810

52(1:1) اوره
(متیل ایمینو آمینو) و اسید فسفونیک متیل نمک ---    -217329313820

217429313910--- o- (3-کلروپروپیل)o- [4- 52فسفونوتیونات متیل[
فنیل
(فنیل
(فلورومتیل تری)
3نتیرو

9،3
تتراکسا 10،8،4،2
متیل دی -9،3 ---217529313915
اکسید دی
3،9 اندکان
[5،5] فسفااسپیرو دی 52

52کلراید دی فسفونیک پروپیل ---217629313920

52کلراید دی فسفونیک متیل ---217729313925

52فسفونات متیل فنیل دی ---217829313930

514702اسید فسفونیک متیل ---217929313935


2،1 و اسید فسفونیک متیل واکنش محصول ---218029313940–
52آمید دی اتان

52 کیوال ---218129313945

52کلروسارین ---218229313950

52کلروسومان ---218329313960

دیکلراید فسفونیک متیل ---218429313970  52

54440902سایر ---218529313990

53632 ساربن ---218629319010

5720112 سومان ---218729319015

52 تابون ---218829319020

یک لوئیزیت ---218929319025  52

52دو لوئیزیت ---219029319030

52سه لوئیزیت ---219129319035

متیل دیفلوراید، فسفونیک ---219229319040  52

525728022هیدروفوران تترا ـ ـ219529321100

52(فورفورآل) فورآلدئید ـ 2 ـ ـ219629321200

52 برمادیولون ---220929329930

) آسکاریدول ---221029329935 آلی پراکسید ) 52


4 و 2 ---222229332970–
ایمیدازول نیترو دی  52

52کوینوکلیدینول
3 ـ ـ ـ222929333930

52کوینوکلیدینول
R- (-)-3 ـ ـ ـ223029333940

52:آن امالح و
(توریك باربي اسید) اوره مالونیل ـ ـ224129335200

52محصوالت این امالح ؛(اوریك بیت بار اسید) اوره مالونیل مشتقات سایر ـ ـ224329335400

526519952مالمین ـ ـ225529336100


4 و 2 و 1نیترو -3 ---225829336930
52اون
5 آزول تری


6 و 4–
 اکسی -2 ---225929336940–
اس–
 نیتروآمینو دی  

 آزین تری  52

5
 نیتروایمینو -2 ---226029336950
–

5 و 3 و 1–
 هگزاهیدرو–
 نیترو–
آزین تری   52

52(ISO) متیل
آزینفوس ـ ـ226729339200

52 تترازین ---227229339945


5) بیس–
 سیس ---227329339946–
کبالت–
 تتراآمین
(نیتروتترازوالت  (III) 52پرکلرات

یسورتزینان آزا هگزا نیترو هگزا ---227529339955  52

زد بی ---227729339965  52

227829339966--- 2
–
(5
–
 تترازوالنو سیانو ) 
کبالت آمین  (III) 52 پرکلرات

ُ پیزد ---227929339967 ا  52

بایسیکلیک کتو ---228029339968  52


6 و 2 ---228129339969–

(آمینو پیکریل) بیس

5 و 3––
نیتروپیریدین دی  52


8 و 5 و 4 و 1 ---228329339971–

1 تیترانیترو–
آزادکالین تترا 8 و 5 و 4 و  52


3 و 3 و 1 ---228429339972–
آزتیدین نیترو تری  52

52 تترانیتروگالیکولوریل ---228529339973


8 و 5 و 4 و 1 ---228629339974–
) پیدازینو–
 تترانیترو 5 و 4 
–
d) 52 پیرپدازین
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6 و 4 و 2 ---228729339975–

6 و 4 و 2–
 نیترو تری–
هگزانون آزاسیکلو تری  52


5 و 3–
 آمینو -4 ---228829339986–

4 و 2 و 1–
 هیدرازینو دی

نیترامید دی آزول تری  52


3 و 3 ---228929339987–
آزول تری
4 و 2 و 1–
 بی 5 و  5 نیترو دی  52

آزول تری بیس نیترو دی ---229029339988  52

آزول بنزوتری نیترو تترا ---229129339989  52

52:سایر  ـ ـ ـ229229339990

بنزوفوروکسان نیترو دی آمینو ---230929349935  52

فورازان آزو آمینو دی ---231129349945  52

بنزوفورکسان نیترو دی آمینو دی ---231329349955  52

آر سی گاز ---231829349980  52

مورفولین نونانویل ---231929349985  52

52 (آدامزیت) آدامسیت ---232029349986

29350030667132

29350040870252

2935009193192

2935009923539832

52آمید سولفون پرفلورواکتان متیل
N ـ232229351000

52آمید سولفون پرفلورواکتان اتیل
N ـ232329352000

52آمید سولفون پرفلورواکتان
(اتیل هیدروکسی2)-Nاتیل
N ـ232429353000


(اتیل هیدروکسی2) -N ـ232529354000
–N
52آمید سولفون پروفلورواکتان متیل

52آمیدها سولفون اکتان پرفلورو سایر ـ232629355000

52 استیلید مس ـ ـ ـ241429420040

3002902067234442

52آبرین ----242830029021

52آفالتوکسینها ----242930029022

52توکسینها بوتولینیوم ----243030029023

52کلرآتوکسین ----243130029024

52یوتاتوکسین و اپسیلون ،2بتا بتا، آلفا، پرفرینجز کلستریدیوم ----243230029025

52 کونوتوکسین ----243330029026

52اسکیرپنول استوکسی دی ----243430029027

52توکسین 2 تی–
 اچ ----243530029028

52(سیانژینوسینها) میکروسیستینها ----243630029029

52توکسین ساکسی ----243730029030

) شیگا توکسینهای ----243830029031 وروسیکتونوکسینها و وروتوکسینها شیگا، شبیه توکسینهای )52

) سمی شوک سندرم توکسین و آلفا همولیسین توکسین آرئوس، استافیلوکوس انتروکسینهای ----243930029032 آنتروتوکسین استافبالکوس نام با معمول بهطور   f میشود شناخته )52

T2 52  توکسین ----244030029033

52تترودوتوکسین ----244130029034

) ویسکومین ----244230029035 1 لکتین آلبوم ویسکوم )52

52ولکنسین ----244330029036

52ایمیتیس دیوئیدهای کوکسی ----244430029037

52پوساداسی دیوئیدهای کوکسی ----244530029038

52مودسین ----244630029039

52رایسین ----244730029040

262مشابه داخلي تولید داراي ـ ـ ـ245130032010

262مشابه داخلي تولید داراي ـ ـ ـ245330033110

262مشابه داخلي تولید داراي ـ ـ ـ245730034110

262مشابه داخلي تولید داراي ـ ـ ـ245930034210

262مشابه داخلي تولید داراي ـ ـ ـ246130034310

263541852مشابه داخلي تولید داراي ـ ـ ـ246330034910

2060254392طیور مخصوص آنتيبیوتیكهای داراي سایر دارای ـ ـ ـ ـ247230042011

2040141562دام مخصوص آنتيبیوتیكهای داراي سایر دارای ـ ـ ـ ـ247330042012

322سایر ـ ـ ـ ـ247430042019

322مشابه داخلي تولید داراي ـ ـ ـ248530044210
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322مشابه داخلي تولید داراي ـ ـ ـ248730044310

322مشابه داخلي تولید داراي ـ ـ ـ248930044910

325372سایر ـ ـ ـ ـ249430045019

520736532 آب در محلول صورت به حتي اوره ـ252731021000

59164222سایر ـ ـ252931022900

52آب در محلول حتي آمونیوم، نیترات ـ253031023000

5327512 حاصلخیزي قدرت فاقد آلي غیر مواد سایر یا كلسیم كربنات و آمونیوم نیترات مخلوطهاي ـ253131024000

52سدیم نیترات ـ253231025000

528669182آمونیوم نیترات و كلسیم نیترات مخلوطهاي و مضاعف امالح ـ253331026000

525412آمونیاك یا آب در محلول صورت به آمونیوم نیترات و اوره مخلوطهاي ـ253431028000

58357612قبلي فرعي شمارههاي در غیرمذكور مخلوطهاي همچنین سایر، ـ253531029000

5179075302سایر ـ ـ253731031900

573441262سایر ـ253831039000

524814442سایر ـ254131049000

NPK5132112502 كود ـ ـ ـ254231051010

524450852معدني میكرو كودهاي ـ ـ ـ254331051020

پتاسیم و  فسفر ازت، حاصلخیزكننده عنصر سه داراي شیمیایي یا معدني كودهاي -254531052000 575535022

(آمونیك دي فسفات) آمونیوم دي هیدروژنواورتوفسفات با مخلوط صورت به حتي
(آمونیك مونو فسفات) آمونیوم فسفات هیدروژنواورتو دي ـ254731054000 515266902

510758402فسفاتها و نیتراتها داراي ـ ـ254831055100

518818562سایر ـ ـ254931055900

520704832پتاسیم و فسفر حاصلخیزكننده عنصر دو داراي شیمیایي یا معدني كودهاي -255031056000

542776122معدني میكرو كودهاي ـ ـ ـ255131059010

5295702912سایر ـ ـ ـ255231059090

5882312(Quebracho) كبراكو درخت عصاره ـ255332011000

1011107332سنتتیك آلي دباغي مواد ـ255632021000

1034535382سایر ـ255732029000

.ميباشند حیواني یا نباتي منشأ با رنگكننده مواد براساس كه فصل این 3 یادداشت در مذكور فرآوردههاي مشخص؛ شیمیایي ساخت با حتي ،(Animal black) حیواني زغال استثنايبه رنگرزي عصارههاي جمله از) حیواني یا نباتي منشا با رنگكننده مواد255832030000 597021512

مستربچ گرانول ---255932041110  (Master Batch)262324702

155894852(Mordant) دندانه رنگي مواد ـ ـ ـ256132041210

مستربچ گرانول ---256232041220  (Master Batch)26736772

1522264152سایر ـ ـ ـ256332041290

594748972كاتیونیك نساجي رنگهاي ـ ـ ـ256432041310

مستربچ گرانول ---256532041320  (Master Batch)261550892

مستربچ گرانول ---256732041410  (Master Batch)261035482

مستربچ گرانول ---256932041510  (Master Btach)266380942

511866252سایر ---257032041590

مستربچ گرانول ---257132041610  (Master Batch)261362

10172461022سایر ---257232041690

10536962پارچه چاپ پیگمنت خمیر ـ ـ ـ257332041710

مستربچ گرانول ---257432041720  (Master Batch)268018432

513432652دیسپرسه رنگي مواد پایه بر مخلوط ـ ـ ـ257632041910

مستربچ گرانول ---257732041920  (Master Batch)26410552

مستربچ گرانول ---257932042010  (Master Batch)26286522

مستربچ گرانول ---258132049010  (Master Batch)263407192

26776322سایر ـ ـ ـ258232049090

5826771072سایر ـ ـ ـ258532061190

1550882602 سایر ـ ـ ـ258932062090

57211462آن فرآوردههاي و الجورد ـ ـ259032064100

مستربچ گرانول ---259232064910  (Master Batch)2613480542

533962522سایر ـ ـ ـ259332064990

572445052.ميروند كار به نورتاب عنوان به كه نوعي از غیرآلي محصوالت ـ259432065000

رولعابي سرامیكي و چیني رنگهاي ---259632071020  

سانتيگراد درجه 550-850) ) 
لعابي داخل یا  

سانتيگراد درجه 1180-1280) ) 1537362022

202سرامیک و کاشی مخصوص دیجیتال چاپ جوهر ---259732071030
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205792162سایر ـ ـ ـ260032072090

152021732سایر ـ ـ ـ260232073090

2610687162شیشهاي فریتهاي ـ ـ ـ260332074010

آن از كمتر و میكرون 10 ضخامت و میليمتر 5/3 لغایت میليمتر 1/0 از طول با(
(Glass Flake ورقه ورقه صورت به شیشه ـ ـ ـ260432074020 51317102

204593552سایر ـ ـ ـ260532074090

2620866762رنگها و پوشش ـ ـ ـ260632081010

1064331092الكتریک عایق الك ـ ـ ـ260932081040

528737202رنگ افزودني مواد ـ ـ ـ261032081050

526995202فلكسو چاپ مركب ویژه ورني ـ ـ ـ261132081060

2610741482سایر ـ ـ ـ261332081090

554708262رنگ افزودني مواد ـ ـ ـ261732082040

532373152فلكسو چاپ مركب ویژه ورني ـ ـ ـ261932082060

1513414802غذایي مواد قوطي داخل لعاب و ورنيها و الكها ـ ـ ـ262232089010

261670352قوطي خارج لعاب و ورنيها و الكها ـ ـ ـ262332089020

587774252رنگ افزودني مواد ـ ـ ـ262432089030

51117922چیني روي برگردان عكس چاپ روغن و ورني ـ ـ ـ262532089040

2631911212سایر ـ ـ ـ262632089090

267954692سایر ـ ـ ـ263732099090

109198322.آماده
(خشككنندههاي) سیكاتیفهاي263932110000

577255992داغزني ورقههاي ـ264032121000

1511357702سایر ـ264332139000

1042641562سیاه ـ ـ264632151100

10411219512سایر ـ ـ264732151900

53286232خودكار جوهر ـ ـ ـ264832159010

107429472سایر ـ ـ ـ264932159090

51406172لیموترش از ـ ـ265133011300

5522552
(Mentha piperita) صحرایي نعناي از ـ ـ265333012400

5836782گلمحمدی از روغنی اسانس ـ ـ ـ265533012910

52دارویی گیاهان اسانس ـ ـ ـ265633012920

53003382(رزینووئیدها) رزینها شبه ـ265833013000

268002حنا عصاره ـ ـ ـ266733030010

26168264572سایر ـ ـ ـ266833030090

2672153972لب آرایش براي فرآوردهها ـ266933041000

102آرایشي مداد مغز ـ ـ ـ267033042010

26192233962سایر ـ ـ ـ267133042090

2652784522پا و دست ناخن آرایش براي فرآوردهها ـ267233043000

2667684442فشرده پودرهاي حتي پودرها ـ ـ267333049100

26142172مو بازكردن یا دائمي زدن فر براي فرآوردهها ـ267633052000

266924702(Hair lacquer) مو فیكساتور ـ267733053000

26309777762سایر ـ267833059000


 دندانها بین كردن پاك براي استفاده مورد نخ ـ268033062000
(Dental floss)2620996312

2672061832صورت اصالح از بعد و اصالح حیناصالح، از قبل براي فرآوردهها ـ268233071000

26253244702عرق ترشح ضد و بدن بوزداهاي ـ268333072000

269312132استحمام براي فرآوردهها سایر و معطر امالح ـ268433073000

262129722ميكنند عمل سوختن با كه معطركننده فرآوردههاي سایر و
(Agarbatti) عود ـ ـ268533074100

2635101002سایر ـ ـ268633074900

325870212آرایشی و بهداشتی مرطوب دستمال ـ ـ ـ268833079020

55050002موبر موم ـ ـ ـ268933079030

5512372342سایر ـ ـ ـ269033079090

2620914872دستشویي و حمام صابون ـ ـ ـ269134011110

263420512طبي صابون ـ ـ ـ269434011140

26858032سایر ـ ـ ـ269634011190

2620344862سایر ـ ـ269734011900
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2613688992 مایع ـ ـ ـ269834012010

1595298582چیپس ـ ـ ـ270034012030

باشند صابون حاوي اگر حتي فروشي خرده براي شده بستهبندي كرم، یا مایع شكل به شدهاند، گرفته نظر در بدن پوست شوي و
شست منظور به كه اكتیو تانسیو آلي فرآوردههاي و محصوالت ـ270334013000 2636728072

202433862سولفات اتر لوریل سدیم ـ ـ ـ270534021120

1519100882سولفونه بنزن الكیل ـ ـ ـ270634021130

3402122024502

340212404360692

102درصد 5 سولفات متو آمونیوم متیل اتیل هیدروکسی
(اتیلاسلوکسی) بیس ـ ـ ـ270934021250

560272732سایر  ---271034021290

159585672اتوكسیله فنل نونیل ---271234021320

152325592اتوكسیله گلیكول پلياتیلن  ---271334021330

34021900111498112

152بتائین متیل دي الكیل ---271534021910

152بتائین و آمید كوكو ---271634021920

152آمین اتانول دي اسید فتي كوكونات  ---271734021930

52سایر ---271834021990

40329022 دستی شوی و شست براي مناسب و كیلوگرم 5 حداکثر بستهبندي با همانند فراوردههاي سایر و كنسانتره ژل، قرص، گرانول، مایع، پودر، قالبي، دترجنت ـ ـ ـ271934022010

3402202075183902

402ظرفشویی ماشین قرص ----272034022021

1015561542سایر ـ ـ ـ272234022090

ماشینی و دستی پاکیزگی یا شو و شست براي مناسب كیلوگرم 5 از بیشتر بستهبندي در همانند، هایفرآورده سایر و کنسانتره ژل، قرص، گرانول، مایع، پودر، ـ ـ ـ272334029010 101127002

1512577912نساجي تعاون مواد ـ ـ ـ272634029040

1011704432 مواد سایر یا
(Furskins) نرم پوستهاي چرم، نسجي، مواد آوردن عمل براي فرآوردهها ـ ـ272834031100

3403190064434412

موتور روغن ---272934031910  402

مواد سایر یا نرم پوستهاي چرم، نسجي، مواد آوردن عمل براي فرآوردهها ـ ـ273134039100 1058054602

404352دارویي گرید ،3350 ،3000 ،2000 ،1500 ،1000 گالیكول اتیلن پلي ـ ـ ـ273434042010

554031052چرم یا كفش براي همانند فرآوردههاي و كرمها ها،واكس ـ273734051000

چوبي اشیای سایر یا پاركت چوبي، مبلمان نگهداري براي همانند فرآوردههاي و كرم ،هاواكس ـ273834052000 5549852

40827432تمیزكاري براي فرآوردهها سایر و پودر خمیر، ـ274034054000

1015101342خشككرده ـ ـ274735021100

101800892سایر ـ ـ274835021900

(الكتوسرم) آبپنیر پروتئین چند یا دو از شدهها تغلیظ همچنین شیر، آلبومین ـ274935022000 56302082

2010203702چسبها ـ275835052000

510594552آن كنسانترههاي و مایع پنیر ـ276235071000

52باروت276436010000

52آماتول ---276536020010

52سایر ---276636020090

.برقي منفجركنندههاي ؛(Igniters) آتشزنهها منفجركننده؛ كپسولهاي یا چاشنيها ؛(Detonating fuses) منفجركننده ریسمانهاي ؛(ایمني) منفجره مواد فتیلههاي276736030000 52

نباشد بیشتر مكعب سانتیمتر 300 از آنها ظرفیت و ميروند كار به همانند فندكهاي و روشنكنها یا سیگار فندكهاي پركردن دوباره یا كردن پر براي كه انواعي از ظروف در شده مایع سوختي گازهاي و مایع سوختهاي ـ277236061000 202

202سایر ـ277336069000

571119262 افست زینگ ـ ـ ـ277637013010

596942(Polychrome كروم پلي) رنگي عكاسي براي ـ ـ278037019100

576229442افست زینك ـ ـ ـ278237019920

چاپ كلیشه ---278337019930  54744562

5280032سایر ـ ـ ـ278437019990

529580312ایكس اشعه براي ـ278537021000

52(كروم پلي) رنگي عكاسي براي ـ ـ278637023100

5203412نقره هالوژنور از امولسیوني با فیلمها، سایر ـ ـ278737023200

5486202سایر ـ ـ278837023900

(پليكروم) رنگي عكاسي براي متر 200 از بیش طول و میلیمتر 610 از بیش پهناي با  ـ ـ278937024100 52

غیررنگي عكاسي براي متر 200 از بیش طول و میلیمتر 610 از بیش پهناي با ـ ـ279037024200 52482

54704752 متر 200 حداکثر طول و میلیمتر 610 از بیش پهناي با ـ ـ279137024300
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52 میلیمتر 16 حداکثر پهنایي با ـ ـ279337025200

اسالید براي متر 30 حداکثر طول با  و میلیمتر 35 حداکثر و میلیمتر 16 از بیش پهنایي با ـ ـ279437025300 52

اسالید از غیر براي نباشد، بیشتر متر 30 از كه طولي با و نباشد بیشتر میلیمتر 35 از ولي میلیمتر 16 از بیش پهناي با ـ ـ279537025400 52

متر 30 از بیشتر طولي با و نباشد بیشتر میلیمتر 35 از ولي میلیمتر 16 از بیش پهنایي با ـ ـ279637025500 52

52میلیمتر 35 از بیش پهنایي با ـ ـ279737025600

52 میلیمتر 35 پهناي با دار سوراخ عكاسي فیلم ـ ـ ـ279837029610

52سایر ـ ـ ـ279937029690

52 میلیمتر 35 از بیش پهنایي با ـ ـ280237029800

155031592سایر ـ280537039000

.نشده ظاهر ولي شده عكسبرداري عكاسي، نسجي مواد و مقوا كاغذ، فیلم، صفحه،280637040000 529222

52بیشتر یا میلیمتر 35 پهناي با ـ280837061000

52سایر ـ280937069000

594289362پرینتر و فتوكپي دستگاههاي جهت پودر صورت به دولوپر و تونر ـ ـ ـ281237079020

3801100020738782

52 ایهسته خلوص درجه با ـ ـ ـ281438011010

531729652سایر ـ ـ ـ281538011090

559850302 كورهها داخلي پوشش براي مشابه خمیرهاي و الكترودها براي كربندار خمیرهاي ـ281738013000

380190001517602

52 ایهسته خلوص درجه با ـ ـ ـ281838019010

1022262062رنگبر خاك ـ ـ ـ282138029010

56161472سایر ـ ـ ـ282238029090

52.شده تصفیه حتي ،(Tall oil) اویل تال282338030000

510848472سایر ـ ـ ـ282538040090

54331162سایر ـ282738059000

550623302رزیني اسیدهاي و كولوفان ـ282838061000

510946742استر صمغهاي ـ283038063000

536552132 سایر ـ283138069000

102جوشكاري  و لحیمكاري در مصرف مورد انواع ـ ـ ـ283238070010

52سایر ـ ـ ـ283338070090

گرم 300 حداکثر خالص وزن با بندیبسته در ،(clofenotane (INN)) کلوفنوتان
(ISO) ددت ـ ـ283438085200 52

52تکسافن ---283538085910

52سایر ---283638085990

52گرم 300 حداکثر خالص وزن با بندیبسته در ـ ـ283738086100

52کیلوگرم 7.5 حداکثر و گرم 300 از بیش خالص وزن با بندیبسته در ـ ـ283838086200

572932سایر ـ ـ283938086900

552592182خانگي ----284338089121

10422692نشاستهاي مواد براساس ـ286738091000

10114944202ميرود كار به همانند یا نساجي صنایع در كه انواعي از ـ ـ286838099100

102جوشکاری تسهیل و محافظت جهت فالکس ---287238101020

1011877462سایر ـ ـ ـ287338101090

52:سایر ـ287438109000

3810901011408732

381090909704502

524414772سایر ـ ـ287638111900

51375152غذایی مواد بندیبسته هایفیلم گرید هاپایدارکننده ـ ـ ـ288938123970

155633992نسوز بتون ـ  ـ ـ290038160020

52(LAB) خطي بنزن الكیل ـ ـ ـ290238170010

5166542سایر ـ  ـ ـ290338170090

.الكترونیك در مصرف منظور به دوپه یافته تغییر شیمیایي تركیبات همانند؛ اشكال یا نازك صفحه،(دیسك) مدور صفحه شكل به الكترونیك، در مصرف منظور به
(doped) دوپه شیمیایي عناصر290438180000 5387802

558815622سایر ـ ـ ـ290638190090

preparation prepared-icing and (Anti freezing fluids) یخ ذوب براي آمادهشده مایعات و ضدیخ فرآوردههاي290738200000 269959482

1021750702اسیداولئیك ـ ـ291138231200

1043113332سایر ـ ـ291338231900



(کمینه) اولویتدالر به 96 واردات ورودی حقوقكاال نوعتعرفه شمارهردیف

152814592اتوكسیله چرب الكلهاي ـ ـ  ـ291438237010

5209536032الكل میرستیل لوریل ـ ـ  ـ291538237020

585893902ریختهگري قالبهاي مغزي یا قالبها براي آماده چسبانندههاي ـ291738241000

فلزي چسبانندههاي با یا هم با مخلوطشده
(Non-agglomerated)همفشردهنشده به فلزي كربورهاي ـ291838243000 5244102

سولفانات نفتالین پلی ---292038244020  105904392

102066442سولفانات لینگنو ---292138244030

1013540722سایر ---292238244090

52ديبروموتترافلوئورواتانها یا فلوئورومتان بروموتري فلوئورومتان، بروموكلرودي شامل --292638247200

52(HBFCs) كربنها بروموفلوئورو هیدرو حاوي ـ ـ292738247300

52كربن كلرواتان تترا حاوي ـ ـ292938247500

52(متیل كلروفرم) تريكلرواتان
1 ،1 ،1 حاوي ـ ـ293038247600

52بروموكلرومتان یا
(متیل بروماید) تیل برومو حاوي ـ ـ293138247700


(CFCs) كلروفلوئوروكربنها فاقد لیكن ،(HFCs) هیدروفلوئوروكربنها یـــا
(PFCs) پرفلـــوئـــوروكربنهــــا حاوي ـ ـ293238247800
(HCFCs) هیدروكلروفلوئوروكربنها یا 515910432

51994322سایر ـ ـ293338247900

523792(اكساید اتیلن) اكسیران دارای ـ ـ293438248100

(PBBs) پليبرومینه بيفنیلهاي یا
(PCTs) پليكلرینه ترفنیلهاي ،(PCBs) پليكلرینه بيفنیلهاي دارای ـ ـ293538248200 54002

)
توکسافن
(ISO) کامفکلور ،(ISO) آلدرین دارای ـ ـ293738248400toxaphene  (ISO) camphechlor) کلردان ،(ISO(  chlordane ، ) کلردکونISO(  chlordecone، ) ددتISO(

(اتان
)کلروفنیل(pبیس2،2کلرو تری(INN)، 1،1،1 کلوفنوتان)

chlorophenyl)ethane)   ,1,1,1-trichloro-2,2-bis(DDT (ISO) (clofenotane (INN)، دیلدرین(INN) dieldrin(ISO)، اندوسولفان
endosulfan(ISO

heptachlor(ISOکلر هپتا ،(
endrin(ISO،اندرین(
mirex(ISO) میرکس یا( 52

293838248500

هگزان سیکلو هگزاکلرو
6،5،4،3،2،1 دارای ـ ـ


(HCH(ISO))، لیندین شامل (ISO,INN)lindane52

52(ISO)هگزاکلروبنزن یا
(ISO) پنتاکلروبنزن دارای ـ ـ293938248600

فلوراید سولفونیل پرفلوئورواکتان یا پرفلوئورواکتان، سولفونامیدهای آن، هاینمک اسید، سولفونیک پرفلوئورواکتان دارای ـ ـ294038248700 52

52فنیل برومودی اکتا یا
هپتا
هگزا
پنتا
تترا اترهای دارای ـ ـ294138248800

3824901088502

38249020332782

382490305876212

3824904023062642

3824906056932

3824906532822

38249070742982

382490801383382

38249090155799442

ً هایفرآورده و مخلوط ـ ـ294238249100 فسفونات متیل
[متیل
(ylایل5 اکسافسفینان دی2و3وoxido-1 اکسیدو
2متیل
2اتیل
bis [(5 بیس و فسفونات متیل متیل متیل
(ylایل5اکسافسفیناندی2و3وoxido-1 اکسیدو2متیل2اتیل5) از متشکل عمدتا 52104802

20141662الکترونیکی و الکتریکی وسایل کننده پاک اسپری ---294338249910

1512419922آبکاری مواد ---294538249930

اگزولیت) استر گلیکول ،پلیمتیل اسید، فسفونیک ---294738249950  (OP 560 TP574292

اگزولیت) استر گلیکول ،پلیمتیل اسید، فسفونیک ---294838249960  (OP 560 52

152347342زئولیت پایه بر
(مولکوالرسیو) مولکولی غربال ---295038249980

552شهرداريها زباله ـ295238251000

390110111419842

3901101916665982

527254792لوله گرید ـ ـ ـ296339011020

3901102130002

390110297018822

534501852فیلم گرید ـ ـ ـ296439011030

3901103920136012

516405952تزریقي گرید ـ ـ ـ296539011040

390110413623692

3901104910522582

15105438282سایر ـ ـ ـ ـ296839011069

562893272:سایر ـ ـ ـ296939011090

390110911428172

3901109915445562
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527591662:فیلم گرید ـ ـ ـ297139012020

390120291344102

563125032:تزریقي گرید ـ ـ ـ297239012030

3901203116893842

3901203913586412

516830452:بادي گرید ـ ـ ـ297339012040

3901204928988602

1513032912سایر ـ ـ ـ ـ297539012059

584706462:سایر ـ ـ ـ297639012090

390120992758192

51740032لوله گرید ـ ـ ـ298039021010

514734682نساجي گرید ـ ـ ـ298239021030

2: سایر ـ ـ ـ298339021090

525186812ایزوبوتیلن پلي ـ298639022000

5699203062لوله گرید ـ ـ ـ298739023010

545032752فیلم گرید ـ ـ ـ298839023020

2: سایر ـ ـ ـ298939023090

1586871622پروپیلن پلي پایه بر آمیزه انواع ـ ـ ـ ـ299039023091

535066542سایر ـ ـ ـ ـ299139023099

1567031872آتش برابر در مقاوم ـ ـ ـ299339031110

1536228922سایر ـ ـ ـ299439031190


(GPPS)معمولي ـ ـ ـ299539031910
550047862

525748602(HIPS) ضربه برابر در مقاوم ـ ـ ـ299639031920

151979872سایر ـ ـ ـ299739031990

524934832(SAN) اكریلونیتریل ـ استیرن كوپلیمرهاي ـ299839032000

استیرن ـ بوتادین ـ آكریلونیتریل كوپلیمرهاي -299939033000  (ABS)15214179182

53376162وینیل استات و كلروروینیل كوپلیمرهاي ـ300639043000

51292462كلروروینیل كوپلیمرهاي سایر ـ300739044000

515709982مایع ـ ـ ـ300939046110

53274692سایر ـ ـ ـ301139046190

52809782سایر ـ301339049000

101311992مایع دیسپرسیون صورت به ـ ـ301439051200

10283642سایر ـ ـ301539051900

104965802سایر ـ ـ301739052900

106006532سایر ـ ـ ـ302039059190

522495202بوتیرال پليوینیل رزین ـ ـ ـ302239059920

108611242آب در محلول ترموپالست رزینهاي ـ ـ ـ302639069020

103302092آب در محلول ترموست رزینهاي ـ ـ ـ302839069040

102377752آلي حاللهاي در محلول ترموست رزینهاي ـ ـ ـ302939069050


ED رنگ خمیر ـ ـ ـ303039069060
Electro-Deposition510457412

2:سایر ـ ـ ـ303339069090

573101892اتومبیل رنگ ویژه حاللي ترموست رزینهاي ـ ـ ـ ـ303439069091

1557046402گرانول یا و(
(Flake فلس شكل به حتی آماده، نیمه و آماده پودري رنگ ـ ـ ـ304039073010

104893402(اپوکسی رزین) فلس یا و گرانول شکل به ـ ـ ـ304139073020

5414816992سایر ـ ـ ـ304239073090

10145112سایر ـ ـ ـ304539075090

10264068642بطری گرید ـ ـ ـ304739076120

1018421702سایر ـ ـ ـ304839076190

102بطری گرید ـ ـ ـ305039076920

101597522سایر ـ ـ ـ305139076990

5155872(الكتیك اسید) پلي ـ305239077000

152668452 گرانول یا و(
(Flake فلس شكل به آماده نیمه و آماده پودري رنگ ـ ـ ـ305439079910


(Flake فلس یا و گرانول شكل به پلياستر رزینهاي ـ ـ ـ305539079920)10148864832
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514023722غذایي گرید درزجوش پودر ---305639079930

1027906292اتومبیل رنگ ویژه اشباع پلياستر رزین ـ ـ ـ ـ305739079991

52399842بهداشتي/
 غذایي گرید شده اشباع پلياستر رزین ـ ـ ـ ـ305839079992

کامپوزیتی خمیر ----305939079993  (BMC) پرکننده عنوان به شیشه الیاف دارای استر پلی رزین برپایه  (SMC)102

15178181582
6/6 و 6 پليآمید پایه بر پليآمید آمیزه ـ ـ ـ306139081010

5360593642سایر ـ ـ ـ306239081090

517204352سایر ـ ـ ـ306539089090

102ئیك اوره رزینهاي از گیريقالب پودر ـ ـ ـ306639091010

101225642سایر ـ ـ ـ306739091090

101333842گیريقالب پودر ـ ـ ـ306839092010

1025084472سایر ـ ـ ـ306939092090

39093091541182

390930996774802

102گیريقالب پودر ـ ـ ـ307139093910

51635692بهداشتی/غذایی گرید آمینیک رزین  ـ ـ ـ307239093920

53779082سایر ـ ـ ـ307339093990

107319932گیريقالب پودر ـ ـ ـ307439094010

Curing builder resin528488632)تایرسازي صنایع در مصرف مورد ـ ـ ـ307539094020

53494252(غذایي گرید) فنولیك رزین ـ ـ ـ307739094040

1015539072سایر ـ ـ ـ307839094090

52(فسفونات متیل فنیلن1،3)پلی ـ ـ ـ308439119030

540884492سایر ـ ـ ـ308539119090

53374002(Non-plasticised) نرمنشده ـ ـ308639121100

56597922(كولودیونها همچنین) سلولز نیتراتهاي ـ308839122000

3914000035378352

اورانیوم ایزوتوپی جداسازی فرآیند برای شده آماده و طراحی بویژه سریع واکنش یونی کنندههای مبادله ---309539140010 52

52سایر ---309639140090

152استیرن پلیمرهاي از ـ309839152000

1515402كلروروینیل پلیمرهاي از ـ309939153000

1513240372پالستیكي مواد سایر از ـ310039159000

553578852ساختمان در استفاده مورد پروفیل انواع ---310139161010

) (STACKING ROD-SPAGETTO) اسپاگتو ---310339162010 جنس از پالستیكي میله  PVC قطر به  mm7/1 صوتي كاست نوار در قرقره به راهنما پالستیكي نوار نصب جهت ) 
538352رول صورت به

5524397102ساختمان در استفاده مورد پروفیل انواع ---310439162020

2034052372سایر ـ ـ ـ310539162090

552632582ساختمان در استفاده مورد پروفیل انواع ---310639169010

2040674722 سایر ---310739169090

سلولزي پالستیكي مواد از یا سفتشده پروتئین از
(سوسیس پوشش
) مصنوعي رودههاي ـ310839171000 51763872

1021825292اتیلن پلیمرهاي از ـ ـ310939172100

1017220712پروپیلن پلیمرهاي از ـ ـ311039172200

109444042 كلروروینیل پلیمرهاي از ـ ـ311139172300

1026963762پالستیكي مواد سایر از ـ ـ311239172900

.باشند Mpa6/27 تركیدگي حد فشارتا حداقلتحمل یك داراي كه انعطاف قابل شیلنگهاي و لولهها ـ ـ311339173100 1022020742

ملحقات و لوازم بدون نشدهباشد، جور مواد سایر با دیگري نحو به و نشده مستحكم دیگر مواد با كه لولهها سایر ـ ـ311439173200 1025414702

1012609252 ملحقات و لوازم با سایرموادجورنشدهباشد،  با  دیگري نحو به و نشده دیگرمستحكم مواد با كه سایر، ـ ـ311539173300

102462102شیشه الیاف با شده تقویت رزینپلياستر از فایبرگالس لوله ـ ـ ـ311639173910

1043491442سایر ـ ـ ـ311739173990

1099108212ملحقات و لوازم ـ311839174000

406153762مصنوعي چمن ---311939181010

4017518472مصنوعي چمن ---312139189010

102421212(شورتي) كامل پوشك ویژه چسب نوار ـ ـ ـ312339191010

563471662شبرنگ ـ ـ ـ312439191020

(تصویري صوتي كاست نوار تولید جهت میكرون 23 فیلم پلياستر چسب نوار)
SPLISING TAPE اسپالیسینگ چسب نوار ـ ـ ـ312539191030 5313432

531183742شبرنگ ـ ـ ـ312839199020



(کمینه) اولویتدالر به 96 واردات ورودی حقوقكاال نوعتعرفه شمارهردیف

2041884632شده چاپ پالستیكي مواد از الیه چند ـ ـ ـ313539201030

1563992922نشده چاپ پالستیكي مواد از الیه چند ـ ـ ـ313639201040

1515550002استرچ ـ ـ ـ313739201050

خودرو باطري در مصرف مورد سانتیمتر 20الی 10 عرض به یون تبادل خاصیت با پلياتیلنی کننده جدا ورق ـ ـ ـ313839201060 599219112

152ژئوممبران ورق ---313939201070

Bi oriented Poly propylene201855852شده چاپ BOPP ـ ـ ـ314139202010

510461812متاالیز حتی خازنسازي صنایع ویژه كمتر و میكرون 12 ضخامت با ـ ـ ـ314339202030

516174182آن فرآوردههاي و شیر و آبمیوه پاكت درزبندي نوار ـ ـ ـ314439202050

202شده چاپ متاالیز ـ ـ ـ314539202060

152988952نشده چاپ متاالیز ـ ـ ـ314639202070

2014463202سایر ـ ـ ـ314739202090

1565013692استیرن پلیمرهاي از ـ314839203000

5338279392چوبي فشرده اوراق جهت روكش و لبه نوار ـ ـ ـ314939204310

52146402میليمتر 20 از باالتر ضخامت با ورق ـ ـ ـ315039204320

ABS565273852 و PVC آلیاژ از ورق ـ ـ ـ315139204330

15107831822استرچ فیلم ـ ـ ـ315239204340

205740872شیرینك فیلم ـ ـ ـ315339204350

5117400662چوبي فشرده اوراق جهت روكش و لبه نوار ـ ـ ـ315739204910

5120922میليمتر 20 از باالتر ضخامت با ورق ـ ـ ـ315839204920

ABS527014512 و PVC آلیاژ از ورق ـ ـ ـ315939204930

53203732متر 2/2 از بیشتر عرض با ـ ـ ـ316039204940

2034722252سایر ـ ـ ـ316139204990

2054916602سایر ـ ـ316339205900

205645442جداره دو ورق ـ ـ ـ316439206110

51724892متاالیز فیلم ـ ـ ـ316539206120

2018189762سایر ـ ـ ـ316639206190

1559686032(ترفتاالت اتیلن) پلي از ـ ـ316739206200

158020072متاالیز فیلم ـ ـ ـ316839206310

158740122سایر ـ ـ ـ316939206390

1531072532متاالیز فیلم ـ ـ ـ317039206910

1534988462سایر ـ ـ ـ317139206990

5244242شده احیاء سلولز از ـ ـ317239207100

5119202استاتسلولز از ـ ـ317339207300

5897122سلولز مشتقات سایر از ـ ـ317439207900

584847722(وینیل بوتیرال) پلي از ـ ـ317539209100

519280482پليآمیدها از ـ ـ317639209200

51382رزینها ـ آمینو از ـ ـ317739209300

56286152 فنولیك رزینهاي از ـ ـ317839209400

156022152(PTFE) تفلون جنس از رول جامبو و نوار ـ ـ ـ317939209910

5988632فلزي الیه بدون خودرو كاذب سقف ساندویچ ـ ـ ـ318339211310

3225078592سایر ـ ـ ـ318439211390

51621182شده احیاء سلولز از ـ ـ318539211400

51188422كابل و سیم صنایع ویژه اسفنجي نوار ---318639211910

1546304462سایر ---318739211990


(آمینه رزینهاي) فرمالدئید اوره یا و فرمالدئید مالمین به آغشته چوبي فشرده اوراق جهت روكش و لبه نوار ـ ـ ـ318839219010 5156556332

HPL540790582 (High Pressure Lamimated) ورق ـ ـ ـ318939219020

CPL  (Continuous Pressure Lminated)52 ورق ---319039219025

520134182نبافته منسوج و شیشه الیاف با پلياتیلن ورق ـ ـ ـ319539219070

(Wood Stock) سلولزي مواد و شیشه، الیاف با شده تقویت پليپروپیلن ورق ـ ـ ـ319639219080 51099422

512126222)تیوپ( لولهاي ظروف تولید جهت الیه چند رول و ورق ـ ـ ـ ـ319739219091

خودرو باتري در مصرف مورد سانتیمتر 20 الی 10 عرض به یون تبادل خاصیت با پلياتیلنی کننده جدا ورق ----319839219093 51863302

شیشه الیاف با استر پلی ورق ----319939219094  (SMC)202

32251358772سایر ـ ـ ـ ـ320039219099
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409832852دستشویي و ظرفشویي دوش، وان، ـ320139221000

2043249652سایر ـ ـ ـ320739232190

3923300080416172

152(PET) پریفرم ---321039233010

202سایر ---321139233090

552197202مالمین ظروف ـ ـ ـ321639241010

5518329332سایر ـ ـ ـ321739241090

5571013612سایر ـ321839249000

55419162 در آستانه و آنها چارچوب و پنجره در، ـ322039252000

557983012سایر ـ322239259000

5525940522مدارس و كار دفتر براي لوازم ـ322339261000

2070611002همانند یا نقلیه وسایل بدنه براي مبل، براي آالت یراق ـ322639263000

5521565832تزئیني اشیای سایر و كوچك مجسمههاي ـ322739264000

392690606665292

52(LINER) صوتي كاست نوار الینر ـ ـ ـ323239269070

5637282(PAD) تصویري كاست نوار پالستیكي پد ـ ـ ـ323339269080

2:سایر ـ ـ ـ323439269090

534927932سایر ـ ـ324340021900

5231018062(BR) بوتادین كائوچوي ـ324440022000

5126967982(IIR)(بوتیل) ایزوپرن ـ ایزوبوتن كائوچوي ـ ـ324540023100

.باشد درآمده دانه یا پودر صورت به اگر حتي سفتنشده، كائوچوي قیچي دم و ریز خرده آخال،325740040000 102


10 فرعي شماره مشمول كه آنهایي از غیر دیسپرسیونها، محلولها؛ ـ325940052000
.هستند 4005 1031972

1013855662نوار و ورق صفحه، ـ ـ326040059100

1032637612سایر ـ ـ326140059900

577262چرخ الستیك كردن روكش براي پروفیله ـ326240061000


ولكانیزه كائوچوي از طناب و نخ326540070000.5100592532

1089577822سایر ـ ـ ـ327240082190

10135299572 سایر ـ ـ327340082900

از اسفنجی االستومری عایق لوله - - -327440091110  EPDM یا NBR3225128392

103319062ملحقات و لوازم با ـ ـ327640091200

1083090422 ملحقات و لوازم بدون ـ ـ327740092100

1033417272ملحقات و لوازم با ـ ـ327840092200

10116889882ملحقات و لوازم بدون ـ ـ327940093100

101623722ملحقات و لوازم با ـ ـ328040093200

1016456602 ملحقات و لوازم بدون ـ ـ328140094100

1014917182ملحقات و لوازم با ـ ـ328240094200

2653387602فلز با فقط شده مستحكم ـ ـ328340101100

2639945902 نسجي مواد با فقط شده مستحكم ـ ـ328440101200

2663462682 سایر ـ ـ328540101900

سانتیمتر 180 حداكثر و سانتیمتر 60 از بیش خارجي محیط داراي  شیاردار، ،(شكلV تسمه) ذوزنقه مقطع با بيانتها، نیرو انتقال تسمه ـ ـ328640103100 3251683672

سانتیمتر 180 حداكثر و سانتیمتر 60 از بیش خارجي محیط داراي شیاردار، غیر ،(شكل V تسمه) ذوزنقه مقطع با بيانتها، نیرو انتقال تسمه ـ ـ328740103200 3215407022

سانتیمتر 240 حداكثر و سانتیمتر 180 از بیش خارجي محیط داراي شیاردار، ،(شكل V تسمه)  ذوزنقه مقطع با بيانتها، نیرو انقال تسمه ـ ـ328840103300 321871012

سانتیمتر 240 حداكثر و سانتیمتر 180 از بیش خارجي محیط داراي شیاردار، غیر ،(شكل V تسمه) ذوزنقه مقطع با بيانتها، نیرو انتقال تسمه ـ ـ328940103400 3213183022


(Synchronous belt) همزمان تسمه ـ ـ329040103500
2016420522 سانتیمتر 150 حداكثر و سانتیمتر 60 از بیش خارجي محیط داراي بيانتها،

همزمان تسمه  --329140103600  (Synchronous belt)  ،20406212سانتیمتر 198 حداكثر و سانتیمتر 150 از بیش خارجي محیط داراي بيانتها

3231346202سایر ـ ـ ـ329340103990

(ميرود كار به مسابقه اتومبیلهاي و واگن استیشن اتومبیلهاي همچنین) سواري اتومبیلهاي براي كه انواعي از ـ329440111000 402219383712

521789402هوایي نقلیه وسایل در استفاده مورد انواع از ـ329940113000

407937852ميرود كار به سیكلت موتور براي كه انواعي از ـ330040114000

4014043472 ميرود كار به دوچرخه براي كه انواعي از ـ330140115000

40116110139292

4011619014576182

401162105571222



(کمینه) اولویتدالر به 96 واردات ورودی حقوقكاال نوعتعرفه شمارهردیف

40116290102140652

401163108672412

4011639052502212

20547372مشابه داخلی تولید دارای ـ ـ ـ330240117010

2026200962مشابه داخلی تولید دارای   ـ ـ ـ330440118010

3213703712فرغون الستیک ـ ـ ـ330540118020

202مشابه داخلی تولید دارای   ـ ـ ـ330740119010

4011929011220152

401193203093992

401193901417972

4011949040786872

401199102156852

4011999012764472

322سایر ـ ـ331240121900

32676082سایر ـ ـ ـ331540129090

5196132هواپیما براي ـ ـ ـ331840139010

329363662سیكلت موتور تیوپ ـ ـ ـ331940139020

403583312پادري و كفپوش ـ ـ333140169100

262كشتيها پهلوگیري براي بادكردن قابل حتي سپر، ـ ـ333440169400

56846512تایر بالدر ـ ـ ـ333740169920

5468192پخت تیوپهاي و انولپ ـ ـ ـ333940169940

54237052رول بصورت خودرو الستیك عاجدار روكش ـ ـ ـ334240169970

خردهریز و گرد آخال، لوله، یا پروفیله قلم، نوار، یا ورق لوح، توده، شكل به ولگانیزه ابونیت ـ ـ ـ334440170010 102

20247102سایر ـ ـ ـ334540170090

ً حالت به آن جلد هر وزن كه كامل صورت به پشم با پوست و پوست ـ334641012000 .نباشد كیلوگرم 16 از بیش شده محفوظ دیگري نحو به یا نمكزده تر و تازه حالت به و كیلوگرم 10 از بیش خشك نمكزده حالت به كیلوگرم، 8 از بیش خشك صرفا 5448012

52كیلوگرم 16 از بیش جلد هر وزن به كامل، پوست ـ334741015000


(گرده) پهلو تا پشت شكل مستطیل پوست جمله از  سایر، ـ334841019000:

(Butts)، (گرده) پهلو تا پشت شكل مستطیل پوست نصف(Bends)
(Bellies) پهلو پوست ، 52

دانه دانه الیههاي نشده؛ بریده الیه الیه دانهدانه، كامل --335541041100  (Full grain, unsplit; Grain Splits) 52

52644252سایر ـ ـ335641041900


(Full grain, unsplit; Grain Splits) دانهدانه الیههاي نشده؛ بریده الیهالیه دانهدانه، كامل ـ ـ335741044100 52

52131242سایر ـ ـ335841044900

2653252 نشده بریده الیه الیه كامل، دانه دانه ـ ـ336841071100

26141072 دانه دانه شده بریده الیه الیه ـ ـ336941071200

265207452سایر ـ ـ337041071900

266152نشده بریده الیه الیه كامل، دانه دانه ـ ـ337141079100

264567002 دانه دانه شده بریده الیه الیه ـ ـ337241079200

321646342سایر ـ ـ337341079900


14 شماره مشمول چرمهاي از غیر شده، بریده الیه الیه حتي كنده، پشم بره، یا گوسفند از شده، پارشمینه چرم همچنین ،(Crusting) كراستینگ از بعد یا دباغي از بعد شده آماده بیشتر چرم337441120000
41. 322

3216392بزغاله یا بز از ـ337541131000

152خزندگان ازنوع ـ337741133000

1515942سایر ـ337841139000

322(تركیبي جیر همچنین)
(جیر) چرمشاموازه ـ337941141000

322فلزنما پوست و چرم شده؛ روكش یا ورنيشده پوست و چرم ـ338041142000

رول صورت به حتي نوار، یا ورق صفحه، شكل به چرم، الیاف یا چرم براساس شده ساخته دوباره چرم ـ338141151000 322241522

چرم آرد و پودر گرد، چرمي؛ اشیای ساخت براي نامناسب شده، ساخته دوباره چرم از یا آماده پوست از یا چرم از آخال سایر و قیچي دم ـ338241152000 32362

5535439962سایر ـ ـ339442022900

فني مصارف براي یا مكانیكي وسایل یا ماشینآالت در مصرف مورد نوع از شده ساخته دوباره چرم از یا طبیعي چرم از اشیای ـ ـ ـ ـ341042050091 32257912

55422سایر ـ ـ ـ ـ341142050092

102كاتگوت ـ ـ ـ341242060010

202پا و دست یا دم سر، بدون یا با كامل، صورت به ،(Mink) مینك از ـ341443011000

پا و دست یا دم سر، بدون یا با كامل صورت به تبت، یا مغولستان چین، هندوستان، بره پوستهاي همانند، یا ایراني قرهگل، شوانز، برایت آستاراخان، به معروف بره از ـ341543013000 202

202پا و دست یا دم سر، بدون یا با كامل، صورت به روباه، از ـ341643016000

202سایر ـ ـ ـ341843018090
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شده متصل هم به آنها، قیچيهاي دم یا قطعات صورت به و كامل صورت به طبیعي نرم پوستهاي ـ342343023000 202

43070262كاج تیره غیر ـ ـ343044012200

42 چوب حبههاي ـ ـ343144013100

4544702 سایر ـ ـ343244013900

436302غیرمتراکم  صورت به ریز دور و ضایعات و اره خاک ـ343344014000

484343192بامبو از ـ343444021000

هابرگ غیرسوزنی - -343744031200  453482

440320003539562

باشد سانتیمتر 15 از بیشتر یا برابر آن عرضی مقطع بعد بزرگترین که ،(پینوس گونه) هاکاج از - -343844032100 .4276032

41157182سایر ،
(پینوس گونه) کاج از - -343944032200

باشد سانتیمتر 15 از بیشتر یا برابر آن عرضی مقطع بعد بزرگترین که
(پیسوا گونه) نوئل کاج و
(آبیس گونه) نراد از - -344044032300 .4167622

42سایر ،(پیسوا گونه) نوئل کاج و
(آبیس گونه) نراد از - -344144032400

42باشد بیشتر و متر سانتی 15 ابعادشان که سایر - -344244032500

4552762سایر - -344344032600

42باكائو زهرالشتاي و روشن قرمز زهرالشتاي تیره، قرمز زهرالشتاي ـ ـ344444034100

4161222سایر ـ ـ344544034900

4320702(Quercus گونه) بلوط از ـ ـ344644039100

440392003033252

باشد سانتیمتر 15 حداقل آن عرضی مقطع بعد بزرگترین که ،(راش هایگونه) راش از  --344744039300 .4621252

سایر ،(راش هایگونه) راش از --344844039400  43775502

باشد سانتیمتر 15 حداقل آن عرضی مقطع بعد بزرگترین که ،(توس هایگونه) توس از --344944039500 .42

42سایر ،(توس هایگونه) توس از --345044039600

) صنوبرلرزان و  صنوبرها از  --345144039700 هایگونه populus )42

) اکالیپتوس از  --345244039800 هایگونه Eacalyptus)42

469152كاج تیره ـ345444041000

4208242كاج تیره غیر ـ345544042000

4608562.چوب آرد ؛(پوشال) چوب پشم345644050000

440610001044172

4359102هابرگ سوزنی  --345744061100

42هابرگ سوزنی از غیر  --345844061200

440690006162492

42هابرگ سوزنی  --345944069100

46246052هابرگ سوزنی از غیر  --346044069200

44071000457744942

44071100679055262

52ترموچوب ---346144071110

52سایر ---346244071190

) نوئل کاج
(آبیس گونه) نراد از --346344071200 پیسوا گونه )52946602

58981462سایر --346444071900

52(Swietenia) گونه
(Mahogany) ماهونی چوب ـ ـ346544072100

5514442
.(Balsa) بالسا و
(Imbuia) ایمبویا ،(Virola) ویروال چوب ـ ـ346644072200

52باكائو زهرالشتاي روشن، قرمز زهرالشتاي تیره، قرمز زهرالشتاي ـ ـ346744072500

52االن و زرد زهرالشتاي سفید، سرایاي سفید، زهرالشتاي سفید، لوان --346844072600

52(Sapelli) ساپلي چوب ـ ـ346944072700

52(Iroko) ایروكو چوب ـ ـ347044072800

5119632سایر ـ ـ347144072900

52106692(Quercus گونه) بلوط از ـ ـ347244079100

5247941322(Fagus گونه) راش از ـ ـ347344079200

52(Acer گونه)
(Maple) افرا درخت از ـ ـ347444079300

52(Prunus گونه)
(Cherry) گیالس درخت از ـ ـ347544079400

440795002660312

52ترموچوب ---347644079510

52سایر ---347744079590
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52
(بتوال هایگونه) هاتوس از ـ ـ347844079600

52
(پوپولوس هایگونه) لرزان صنوبر و صنوبر از ـ ـ347944079700

53735002سایر ـ ـ348044079900

513896652سایر ـ ـ348344083900

595813902سایر ـ348444089000

52گرمسیري چوبهاي از ـ ـ348744092200

20939352سایر ـ ـ ـ349044101190

205430112سایر ـ ـ ـ349244101290

20140222سایر ـ ـ ـ349444101990

201780492سایر ـ ـ ـ349644109090

2:سایر ـ ـ ـ349844111290

151762072 شده روكش كفپوش ـ ـ ـ ـ350044111292

154439522سایر ـ ـ ـ ـ350144111299

2:سایر ـ ـ ـ350344111390

158867812شده روكش پروفیل ـ ـ ـ ـ350444111391

15142280512 شده روكش كفپوش ـ ـ ـ ـ350544111392

152211652سایر ـ ـ ـ ـ350644111399

2:سایر ـ ـ ـ350844111490

1520297882شده روکش پروفیل ـ ـ ـ ـ350944111491

15115816472پوش کف ـ ـ ـ ـ351044111492

1574227682 سایر ـ ـ ـ ـ351144111499

15448859562سایر ـ ـ ـ351544119390

1529727242سایر ـ ـ ـ351744119490

102 بامبو از ـ351844121000

518037372 گرمسیری هایچوب از بیرونی الیه یك حداقل با ـ ـ351944123100

4412320022320722


plam Tree) چنار ،(Quercus گونه(
)Dak  بلوط درخت) ،(Acer  گونه(
)Maple)افرا(
Tilia گونه(
)lime) نمدار(
Aescalus گونه(
)chores chesTnuT) هندی بلوط شاه درخت ،(carya گونه(
)Hickoryامریکایی) گردوی ،(eucalypTusگونه)
(eucalyptus اوکالیپتوس) ،(ulmus گونه)
(elm) نارون ،(castanea گونه)
(chestxuT) بلوط شاه درخت
(Prumus   جنگلی آلو گونه)
(cherry) وحشی گیالس درخت
(BeTula گونه)
(Birch) توس
(fagus    گونه)
(Beech) راش ،(گنجشک زبان ون،)
(franinus گونه)
(Ash) گنجشک زبان
(Alnus گونه) توسکا انواع از هابرگ سوزنی تیره استثنای به چوب از بیرونی الیه یک حداقل دارای سایر ـ ـ352044123300)


لرزان صنوبر و صنوبر ،(PlaTanus گونه((
)(

poplar andas penگونه   Populus

)اقاقیا((robiniaگونه) Robiniaالله درخت ،( (tulip wood(
)

 گردو درخت یا ،
(liriodendron گونه(wolnut

(Juglans) گونه(
 102828972

.باشد نشده برده نام 441233 فرعی شماره در آن از و باشد  هابرگ سوزنی استثنای به چوب از بیرونی الیه یک دارای حداقل سایر، ـ ـ352144123400 102

1055298562.باشد  هابرگسوزنی چوب از بیرونی الیه دو دارای سایرکه ـ ـ352244123900

441872002219862

20181512بامبو از
(پوشش الیه
) باالیی الیه یک حداقل دارای یا بامبو از - -354644187300

202موزائیكي كفهاي براي سایر، ـ ـ354744187400

201897712چندالیه سایر، ـ ـ354844187500

441890001391802

322بامبو  - -355044189100

322798822سایر ـ ـ355144189900

44190010706852

441900904817132

5355442ظروف در یا بطري در ـ358045031000

51126852سایر ـ358145039000

5176452سایر ـ358345049000

52.مكانیكي چوب خمیر359847010000

52.شونده حل درجه از شیمیایي، چوب خمیر359947020000

591385372كاج تیره ـ ـ360047031100

52كاج تیره غیر ـ ـ360147031900

52كاج تیره ـ ـ360447041100

52كاج تیره غیر ـ ـ360547041900

52كاج تیره ـ ـ360647042100

51911992كاج تیره غیر ـ ـ360747042900

.شیمیایي و مكانیكي طریق به خمیرسازي فرآیندهاي تركیب از حاصل چوب خمیر360847050000 5148462

5435452 پنبه لینتر خمیر ـ360947061000

.ميآید دست به
(ضایعات و آخال) بازیافت براي مقواي یا كاغذ از كه الیاف خمیرهاي ـ361047062000 5843692

52بامبو از سایر، ـ361147063000
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5341392 مكانیكي ـ ـ361247069100

5718562شیمیایي ـ ـ361347069200

55134992 شیمیایي و مكانیكي فرآیندهاي تركیب از حاصل ـ ـ361447069300

42645382موجدار مقواي یا كاغذ یا نشده سفید كرافت مقواي یا كاغذ ـ361547071000

ً مقواهاي یا كاغذها سایر ـ361647072000 41000092 توده صورت به نشده رنگ شده، سفید شیمیایي خمیر از شده ساخته عمدتا

ً مقواي و كاغذ ـ361747073000 (همانند چاپي اوراق و ادواري نشریات روزنامه، مثالً،) مكانیكي خمیر از شده ساخته عمدتا 4602

42837702نشده جور ضایعات و آخال همچنین سایر، ـ361847079000

52552دستساز مقواي و كاغذ ـ362048021000

ميگیرد قرار استفاده مورد الكتریسیته یا گرما نور، مقابل در حساس مقواي یا كاغذ تهیه براي پایه عنوان به كه انواعي از مقوا و كاغذ ـ362148022000 510714702

52179232 دیواري كاغذ تهیه براي كاغذ ـ362248024000

نباشد بیشتر میلیمتر 297 دیگر ضلع و میلیمتر 435 از آن ضلع یك نشده تا بهحالت ورقكه بهصورت گرم 150 حداكثر و گرم 40 حداقل مترمربع هر وزن به ـ ـ362548025600 2095566742

1537986382گرم 150 از بیش مترمربع هر وزن به ـ ـ362748025800

نباشد بیشتر میلیمتر 297از دیگر ضلع و میلیمتر
435 از آن ضلع یك نشده تا بهحالت ورقكه بهصورت ـ ـ362948026200 2019422

581892 سایر ـ ـ363048026900

.ورق یا رول شكل به شده  چاپ یا سطح در شده تزئین سطح، در شده رنگ سوراخشده، ،(Embossed)برجستهشده نقش شده، چیندار كرپشده، حتي ،(نطع) سلولزي الیاف  ورقههاي و سلولز اوات  ميگیرد، قرار استفاده مورد توالت یا بهداشتي خانگي، مصارف براي كه همانند كاغذهاي یا حوله پاككن، دست آرایش، پاككردن حوله كاغذي، دستمال یا توالت كاغذ عنوان به كه انواعي از كاغذ363148030000 2055597112

5178227822نشده سفید ـ ـ363248041100

548910982سایر ـ ـ363348041900

575123312 نشده سفید ـ ـ363448042100

531036812سایر ـ ـ363548042900

سانتیمتر 94 حداكثر عرض و رول صورت به
(Abrasive Base Kraft paper) كرافت كاغذ ـ ـ ـ363648043110 516533122

1014513692سایر ـ ـ ـ363748043190

سانتیمتر 94 حداكثر عرض و رول صورت به
(Abrasive Base Kraft paper) كرافت كاغذ ـ ـ ـ363948044110 52

.باشد داده تشكیل فرآیندشیمیایي یك از حاصل چوب الیاف را آن الیاف كل وزن درصد 95 از بیش و سفیدشده یكنواخت صورتي به توده در كالً آن خمیر ـ ـ364148044200 52

10191082سایر ـ ـ364248044900

539094662نشده سفید ـ ـ364348045100

.باشد داده تشكیل شیمیایي فرآیند یك از حاصل چوب الیاف را آن الیاف كل وزن درصد 95 از بیش و شده سفید یكنواخت صورتي به توده در كالً آن خمیر ـ ـ364448045200 5156862

108201062سایر ـ ـ ـ365448052590

572891682لفاف براي سولفیت كاغذ ـ365548053000

5671802نمدي مقواي و كاغذ ـ365748055000

103245042سایر ـ ـ ـ365948059190

107593442سایر ـ ـ ـ366348059390

522815692چربي مقابل در نفوذ غیرقابل كاغذ ـ366548062000

521366402شفاف نیمه یا شفاف شده براق كاغذهاي سایر و نما شیشه كاغذ ـ366748064000

.ورق یا رول صورت به شده، مستحكم داخل از حتي سطح، در نشده آغشته یا نشده اندوده ،(چسب با مقوا یا كاغذ تخت الیههاي همچسباندن به طریق از شده ساخته) ،(Composite) مركب مقواي و كاغذ366848070000 511451792

514594202سایر ـ367148089000

204313282خودكپي كاغذ ـ367248092000

151038332همانند كپي كاغذهاي و كاربن كاغذ ـ ـ ـ367448099020

15785372سایر ـ ـ ـ367548099090

5148075962رول صورت به ـ ـ367648101300

.نباشد بیشتر میلیمتر 297 از دیگر ضلع و میلیمتر 435 از آن ضلع یك نشده تا حالت به كه ورق صورت به ـ ـ367748101400 54950892

51204159112سایر ـ ـ367848101900

5289845342سایر ـ ـ368048102900

.نباشد گرم 150 از بیش آن مربع متر هر وزن و شده تشكیل شیمیایي فرآیند یك از حاصل چوب الیاف از آن الیاف كل وزن درصد 95 از بیش و شده سفید یكنواخت صورتي به توده در كالً آن خمیر ـ ـ368148103100 51524712

باشد گرم 150 از بیش آن مربع متر هر وزن و شده تشكیل شیمیایي فرآیند یك از حاصل چوب الیاف از آن الیاف كل وزن درصد 95 از بیش و شده سفید یكنواخت صورتي به توده در كالً آن خمیر ـ ـ368248103200 533388552

556014662سایر ـ ـ368348103900

510153302آسفالتزده یا قیرزده زده، قطران مقواي و كاغذ ـ368648111000

3212416812سایر ـ ـ368848114900

شیشه الیاف و متاالیز پلمیر یا آلومینیوم پلیمر، كاغذ، از متشكل رطوبت عایق چندالیه كاغذ ---369248119010 155013432

ورق شکل به یا متر میلی 210 از بیشتر عرض به رول شکل به
(ترمال) حرارت به حساس کاغذ ---369448119030 10129686882

متر میلی 210 حداکثر عرض به رول شکل به
(ترمال) حرارت به حساس کاغذ ---369548119040 151542382

553951712سانتیمتر 5 حداكثر عرض به رول صورت به ـ369948132000

.باشد تزئینشده دیگر نحوي به یا نگار، و نقش با چاپشده رنگشده، داغزده، ،(Grained) شده دانهدار پالستیكي، ماده از باالیهاي شده پوشانده یا اندوده رویه با كاغذ از متشكل همانند دیواري پوششهاي و دیواري كاغذ ـ370148142000 20734532562

208220432 سایر ـ370248149000
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20496912خودكپي كاغذ ـ370348162000

151757442همانند كپي كاغدهاي و كاربن كاغذ ـ ـ ـ370448169010

55747872توالت كاغذ ـ370948181000

205875402
(Carrier-Tissue) كاریر تیشو كاغذ ـ ـ ـ371348189010

553514722سایر ـ ـ ـ371448189090

1560410892موجدار مقواي یا كاغذ از وجعبه، قوطي كارتن، ـ371548191000

20185157752 سایر ---371748192090

1510232042 بیشتر یا سانتیمتر 40 پایه عرض به كیسه ـ371848193000

157478662قیفي كیسههاي جمله از كیسهها، سایر ـ371948194000

همانند یا مغازه كار، دفتر در استفاده مورد انواع از همانند اشیای و جزوهدان كازیه، كالسور، جاي جعبه ـ372148196000 208708312

525045232نسجي نخهاي پیچیدن براي استفاده مورد انواع از ـ373048221000

558274632صافي مقواي و كاغذ ـ373248232000

538390842شده تا حتي مجزا، اوراق صورت به ـ374149011000

52آنها به مربوط مسلسل قسمتهاي و دائرهالمعارف و لغت فرهنگ ـ ـ374249019100

511033272سایر ـ ـ374349019900

5811362علمي مجالت و نشریات ـ ـ ـ374849029030

157162جغرافیایي كره ـ375349051000

152كتاب شكل به  ـ ـ375449059100

155002سایر ـ ـ375549059900

.فوق در مذكور متون با رسمها و نقشهها از كاربن با نسخهبرداري و شده حساس كاغذ روي عكاسي طریقه به نسخهبرداري دست، با شده نوشته متون شده، تهیه دست با آنها اصل كه همانند یا توپوگرافي تجارتي، صنعتي، رسمهاي و نقشهها سایر و مهندسي معماري، براي رسمها و نقشهها375649060000 1574852

152غیردولت توسط وارداتي نشده باطل تمبر ـ ـ ـ375849070020

15976902 پرواز بارنامه و بارنامه بلیت، ـ ـ ـ376949119930

322سایر ـ ـ ـ377550040090

52 جراحي نخهاي انواع تولید در مصرف مورد ـ ـ ـ377650050010

322سایر ـ ـ ـ377750050090

.(Silk-Worm Gut) ابریشم كرم احشای از حاصل تار فروشي؛خرده براي شده آماده ابریشم، آخال از تابیده نخ و ابریشم نخ377850060000 322

52كشمیري بز از ـ ـ379151021100

52سایر ـ ـ379251021900

52حیوان زبر موي ـ379351022000

152حیوان
(كرك) نرم موي خرده یا پشم خرده ـ379451031000

152 حیوان
(كرك) نرم موي آخال یا پشم آخال سایر ـ379551032000

152حیوان زبر موي آخال ـ379651033000

52كشمیري بز از ـ ـ380151053100

52سایر ـ ـ380251053900

52شانهزده یا شده حالجي حیوان، زبر موي ـ380351054000

5831262پشم وزني درصد 85 حداقل داراي ـ380451061000

101235222پشم وزني درصد 85  از كمتر داراي ـ380551062000

51160452پشم وزني درصد 85 حداقل داراي ـ380651071000

102متریك 60 از كمتر نمره با ـ ـ ـ380751072010

52سایر ـ ـ ـ380851072090

102شده حالجي ـ380951081000

102شانهزده ـ381051082000

152 حیوان
(كرك) نرم موي یا پشم وزني درصد 85 حداقل داراي ـ381151091000

152سایر ـ381251099000


 دم و یال موي از یا حیوان زبر موي از نخ381351100000
(
.خردهفروشي براي شده آماده حتي ،(دم و یال موي از گیپه نخ جمله از 152

152 پنبه وزني درصد 85 حداقل داراي ـ ـ383052041100

153162سایر ـ ـ383152041900

1518202فروشي خرده براي شده آماده ـ383252042000

.(نباشد بیشتر 52 از ولي بوده 43 از بیش متریك سیستم در آن نمره) نباشد كمتر تكس دسي 31/192 از ولي بوده تكس دسي 56/232 از كمتر آن اندازه كه ـ ـ383552051300 1584450172

.(نباشد بیشتر 80 از ولي بوده 52 از بیش متریك درسیستم آن نمره) نباشد كمتر تكس دسي 125 از ولي بوده دسيتكس 31/192 از كمتر آن اندازه كه ـ ـ383652051400 151675642

(باشد 80 از متجاوز متریك سیستم در آن نمره) باشد دسيتكس 125 از كمتر آن اندازه كه ـ ـ383752051500 152

(نباشد بیشتر 52 از ولي بوده 43 از بیش متریك سیستم در آن نمره) نباشد كمتر دسيتكس 31/192 از ولي بوده تكس دسي 56/232 از كمتر آن اندازه كه ـ ـ384052052300 15103846602

.(نباشد بیشتر 80 از ولي بوده 52 از بیش متریك سیستم در آن نمره) نباشد دسيتكس 125 كمتراز ولي بوده تكس دسي 31/192 از كمتر آن اندازه كهـ ـ384152052400 1524682662
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.(نباشد بیشتر 94 از ولي بوده 80 از بیش متریك سیستم در آن نمره) نباشد دسيتكس 38/106 از كمتر ولي بوده تكس دسي 125 از كمتر آن اندازه كه ـ ـ384252052600 152

.(نباشد بیشتر 120 از ولي بوده 94 از بیش متریك سیستم در آن نمره) نباشد دسيتكس 33/83 از كمتر ولي بوده تكس دسي 38/106 از كمتر آن اندازه كه ـ ـ384352052700 152067812

.(باشد 120 از بیش متریك سیستم در آن نمره) باشد تكس دسي 33/83 از كمتر آن اندازه كه ـ ـ384452052800 152

.(نباشد بیشتر 52 از ولي بوده 43 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) نباشد كمتر دسيتكس 31/192 از ولي بوده دسيتكس 56/232 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ384752053300 152

.(نباشد بیشتر 80 از ولي بوده 52 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) نباشد كمتر دسيتكس 125 از ولي بوده تكس دسي 31/192 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ384852053400 152

.(باشد 80 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) باشد دسيتكس 125 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ384952053500 1519042

.(نباشد بیشتر 52 از ولي بوده 43 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) نباشد 31/192 از كمتر ولي بوده دسيتكس 56/232 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ385252054300 15989432

.(نباشد بیشتر 80 از ولي بوده 52 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) نباشد دسيتكس 125 از كمتر ولي بوده دسيتكس 31/192 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كهـ ـ385352054400 152

.(نباشد بیشتر 94 از ولي بوده 80 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) نباشد دسيتكس 38/106 از كمتر ولي بوده دسيتكس 125 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ385452054600 152

(نرود فراتر 120 از ولي بوده 94 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) نباشد دسيتكس 33/83 از كمتر ولي بوده دسيتكس 38/106 كمتراز آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ385552054700 152

(باشد بیشتر 120 از متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) باشد تكس دسي 33/83 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ385652054800 154572

(نباشد بیشتر 52 از ولي بوده 43 از بیش متریك سیستم در آن نمره) نباشد دسيتكس 31/192 از كمتر ولي بوده دسيتكس 56/232 از كمتر آن اندازه كه ـ ـ385952061300 1545236122

(نباشد بیشتر 80 از ولي بوده 52 از بیش متریك سیستم در آن نمره) نباشد دسيتكس 125 از كمتر ولي بوده دسيتكس 31/192 از كمتر آن اندازه كه ـ ـ386052061400 1537538312

.(باشد 80 از بیش متریك سیستم در آن نمره) باشد دسيتكس 125 از كمتر آن اندازه كه ـ ـ386152061500 152

(نباشد بیشتر 52 از ولي بوده 43 از بیش متریك سیستم در آن نمره
) نباشد كمتر دسيتكس 31/192 از ولي بوده دسيتكس 56/232 از كمتر آن اندازه كه ـ ـ386452062300 151428572

.(نباشد بیشتر 80 از ولي بوده 52 از بیش متریك سیستم در آن نمره) نباشد كمتر دسيتكس 125 از ولي بوده دسيتكس 31/192 از كمتر آن اندازه كه ـ ـ386552062400 152

.(باشد 80 از بیش متریك سیستم در آن نمره) باشد دسيتكس 125 از كمتر آن اندازه كه ـ ـ386652062500 152

.(نباشد بیشتر 52 از ولي بوده 43 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) نباشد دسيتكس 31/192 از كمتر ولي بوده دسيتكس 56/232 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ386952063300 152

.(نباشد بیشتر 80 از ولي بوده 52 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره)نباشد كمتر دسيتكس 125 از ولي بوده دسيتكس 31/192 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ387052063400 152

.(باشد 80 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره)باشد دسيتكس 125 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ387152063500 152

.(نباشد بیشتر 52 از ولي بوده 43 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره)نباشد دسيتكس 31/192 از كمتر ولي بوده دسيتكس 56/232 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كهـ ـ387452064300 152

.(نباشد بیشتر 80 از ولي بوده 52 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) نباشد دسيتكس 125 از كمتر ولي بوده دسيتكس 31/192 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ387552064400 152

.(باشد 80 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره)باشد دسيتكس 125 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كهـ ـ387652064500 15193802

15857422باشد پنبه وزني درصد 85 حداقل داراي ـ387752071000

15737142سایر ـ387852079000

52خیسانده یا خام كتان، ـ395053011000

52شده جدا ساقه از یا خردشده ـ ـ395153012100

52سایر ـ ـ395253012900

52 كتان ضایعات و آخال ـ395353013000

52 خیسانده یا خام ،شاهدانه ـ395453021000

52 سایر ـ395553029000

402كنف كهنه الیاف ـ ـ ـ395653031010

5493472سایر ـ ـ ـ395753031090

5333282سایر ـ395853039000

)
(مانیل شادانه)  آباكا نارگیل،395953050000Abaca(
)
)فیلیپین بومي موز برگ دمبرگهاي از حاصل الیاف(Manila hemp or Musa textilis Neeرامي گیاه الیاف ،( Ramie،  )نشده ریسیده ولیكن شده فرآوري یا خام نشده، مشمول یا مصرح دیگري جاي در كه گیاهي، نساجي الیاف سایر وNot spun) كوتاه الیاف پاره ؛(Tow(
(حالجي از قبل ناخالصيهاي انباشت و نخ ضایعات شامل) الیاف این از ضایعات و
(Noils) كوتاه الیاف ،(Hackling) كنف یا
(scutching) كتان حالجي از حاصل
(Jute) هندي كنف یا ،(Hemp) كنف ،(Flax) كتان از 5449592

5452202ال یك ـ396053061000

57165292كابله یا
(تابیده) چندال ـ396153062000

5395972162ال یك ـ396253071000

531712852كابله یا
(تابیده) ال چند ـ396353072000

52شاهدانه نخ ـ396453082000

53244892 سایر ـ396553089000

1032040372سنتتیك رشتههاي از ـ397354011000

1029099202مصنوعي رشتههاي از ـ397454012000

58022862(Aramids) آرامیدها از ـ ـ397554021100

4/905156262532 الي 5/73 مقاومت با و 2400 الي 900 دسيتكس با 6 پليآمید نخ ـ ـ ـ397654021910

4/90 الي 5/73 مقاومت با و 2400 الي 900 دسيتكس با 6/6 پليآمید نخ ـ ـ ـ397754021920 5136951382

101321682:سایر ـ ـ ـ397854021990

5130512682تکستوره حتی استرهاپلی از باال استحکام با نخ ـ397954022000

نباشد تكس 50 از بیش آن الي یك نخ هر اندازه كه پليآمیدها، سایر از یا نایلون از ـ ـ398054023100 269448672

.باشد تكس 50 از بیش آن الي یك نخ هر اندازه كه پليآمیدها، سایر از یا نایلون از ـ ـ398154023200 261910912

2059328702استرها پلي از ـ ـ398254023300

32157092پليپروپیلن از ـ ـ398354023400

20115742سایر ـ ـ398454023900
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1512727172پليآمیدها سایر یا نایلون از ـ ـ398654024500

1531259862.باشند شده جهتدار حدوداً پلياسترها، از ـ ـ398754024600

15465658152پلياسترها از ـ ـ398854024700

1525789722پليپروپیلن از ـ ـ398954024800

15485982سایر ـ ـ399054024900

156829332پليآمیدها سایر از یا نایلون از ـ ـ399154025100

157099112استرها پلي از ـ ـ399254025200

152پروپیلن پلی از ـ ـ399354025300

15146772سایر ـ ـ399454025900

15131272پليآمیدها سایر از یا نایلون از ـ ـ399554026100

1527009442استرها پلي از ـ ـ399654026200

151093842پروپیلن پلی از ـ ـ399754026300

158394292 سایر ـ ـ399854026900

532684002ویسكوز ریون از مقاوم بسیار نخ ـ399954031000


نباشد بیشتر درمتر دور 120 از كه تابي با یا تاب بدون ویسكوز ریون از ـ ـ400054033100. 531812732

55460832.باشد بیشتر متر در دور 120 از كه
(تابي با) ویسكوز، ریون از ـ ـ400154033200

510432سلولز استات از ـ ـ400254033300

51240662سایر ـ ـ400354033900

54371582ویسكوز ریون از ـ ـ400454034100

52سلولز استات از ـ ـ400554034200

5530622سایر ـ ـ400654034900

15320632پليپروپیلن از سایر، ـ ـ400854041200

401154049010

از كمتر عرض با مصنوعي چمن تولید براي نوار ـ ـ ـ


548109812میليمتر 5

5944742سایر ـ ـ ـ401254049090

401354050000

 بزرگترین كه بیشتر یا دسيتكس 67 مصنوعي تكرشتههاي

 و نوارها نباشد؛ بیشتر میلیمتر یك از آنها عرضي مقطع بعد

 مصنوعي، نسجي مواد از
(مصنوعي كاه مثالً،)همانند اشكال

از آنها ظاهري عرض كه


535222.نباشد بیشتر میلیمتر 5

.فروشي خرده براي شده عرضه ،(دوز و دوخت نخ از غیر به) مصنوعي رشتههاي از نخ401454060000 51062852

522843032 مربع متر در گرم 90  حداقل وزن و بیشتر و سانتیمتر 200 عرض به دسیمتر در 64 حداقل پودي تراكم و دسیمتر در 105 از تاري تراكم با پليپروپیلن از ـ ـ ـ401654072010

201292252پليپروپیلن از سایر ـ ـ ـ401754072020

20282202سایر ـ ـ ـ401854072090

568714552پلياسترها از ـ405255012000

5502000021176122

530764952سلولز استات از ـ ـ405655021000

545389352سایر ـ ـ405755029000

53766192سایر ـ ـ405955031900

10107530712پلياسترها از ـ406055032000

152سنتتیك الیاف از ـ406655051000

15614402 مصنوعي الیاف از ـ406755052000

512721602استرها پلي از ـ406955062000

.باشند شده عملآورده نخریسي براي دیگري نحو به یا شانهزده شده، حالجي یكسره، غیر مصنوعي الیاف407355070000 5897852

151879322غیریكسره سنتتیك الیاف از ـ407455081000

1514673562یكسره غیر مصنوعي الیاف از ـ407555082000

5581112ال یك ـ ـ407655091100

52كابله یا
(تابیده) چندال ـ ـ407755091200

15199360012ال یك ـ ـ407855092100

155287182كابله یا
( تابیده) چندال ـ ـ407955092200

15845872ال یك ـ ـ408055093100
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15277727992كابله یا
(تابیده) چندال ـ ـ408155093200

152ال یكـ ـ408255094100

151435822 كابله یا
(تابیده) چندال ـ ـ408355094200

ً كه ـ ـ408455095100 1520346352باشند شده مخلوط یكسره غیر مصنوعي الیاف با منحصراً یا عمدتا

ً كه ـ ـ408555095200 101240622باشند شده مخلوط حیوان
(كرك) نرم موي با یا پشم با منحصراً یا عمدتا

ً كه ـ ـ408655095300 159029022باشند شده مخلوط پنبه با منحصراً یا عمدتا

155146502سایر ـ ـ408755095900

ً كه ـ ـ408855096100 152باشند شده مخلوط حیوان
(كرك) نرم موي یا پشم با منحصراً یا عمدتا

ً كه ـ ـ408955096200 152باشند شده مخلوط پنبه با منحصراً یا عمدتا

152سایر ـ ـ409055096900

ً كه ـ ـ409155099100 102باشند شده مخلوط حیوان
(كرك) نرم موي یا پشم با منحصراً یا عمدتا

ً كه ـ ـ409255099200 152435242باشند شده مخلوط پنبه با منحصراً یا عمدتا

1593402 سایر ـ ـ409355099900

1571645772ال یكـ ـ409455101100

153856022 كابله یا
(تابیده) چندال ـ ـ409555101200

ً كه نخها، سایر ـ409655102000 باشند شده مخلوط حیوان
(كرك) نرم موي یا پشم با منحصراً یا عمدتا 152

ً كه نخها، سایر ـ409755103000 15468382باشند شده مخلوط پنبه با منحصراً یا عمدتا

15509272نخها سایر ـ409855109000

1520684092 باشد الیاف این از آن وزن درصد 85 حداقل كه یكسره، غیر سنتتیك الیاف از ـ409955111000

باشد الیاف این از آن وزن درصد 85 از كمتر كه یكسره، غیر سنتتیك الیاف از ـ410055112000 152

151947222یكسره غیر مصنوعي الیاف از ـ410155113000

32797972هیدروفیل پنبه ـ ـ ـ416056012110

32899142 سایر ـ ـ ـ416156012190

15292532252 مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ416256012200

322029492كوچك گلولههاي و گره و گرد منسوجات، پرز ـ416456013000

40199416562سایر ـ ـ ـ417056031190

نبافته پارچه ---417156031210  Spun lace طریق از كه 

 High Pressure Water Jet است گردیده تولید . 2631611712

4091481732سایر ـ ـ ـ417256031290

560313003832792

استرچ فیلم میانی الیه یک و طرفین در منسوج الیه دو از متشکل الیه، سه پوشک پهلوی نوار ---417356031310 52

نباشد مربع متر هر در گرم 70 از بیشتر ولي مربع متر هر در گرم 25 از بیش وزن به ـ ـ417756039200 401672142

32538042منسوج با شده پوشانده الستیکی، طناب و نخ ـ418056041000

109542482 سایر ـ418156049000

)
فلز با جورشده نسجي نخهاي418256050000Metallised yarn) گیپه صورت به حتي ،(gimped(

04 شماره مشمول همانند اشكال یا نوار، نسجي، نخهاي از متشكل
05
یا 54

.فلز با شده پوشانده یا پودر یا نوار نخ، شكل به فلز با شده جور ،54 1512657902


04 شماره مشمول همانند اشكال و
(Strips) نوارها و گیپه، نخهاي418356060000

05 یا 54
54

05 شماره مشمول كه آنهایي از غیر)
.(Loop Wale-yarn) به موسوم گردباف نخ ؛(پرزدار شنیل نخ جمله از) شنیل نخ ؛(دم و یال موي از گیپه نخهاي از غیر و ميشوند 56 1013732022

514012عدلبندي یا بستن براي ریسمان ـ ـ418456072100

5899242سایر ـ ـ418556072900

40397342عدلبندي براي یا بستن براي ریسمان ـ ـ418656074100

5534732الستیكي پروانههاي تسمه تولید در مصرف مورد نخ ـ ـ ـ418756074910

40935002سایر ـ ـ ـ418856074990

51549992الستیكي هاي پروانه تسمه تولید در مصرف مورد نخ ـ ـ ـ418956075010

401577742سایر ـ ـ ـ419056075090

530332214392 شماره نباتات پوست از نسجي الیاف سایر یا كنف از ـ ـ ـ419156079010

40506942سایر ـ ـ ـ419256079090

1517220502 ماهیگیري براي شده آماده تورهاي ـ ـ419356081100

153961372سایر ـ ـ419456081900

151175142سایر ـ419556089000

20939632 شنیل پارچههاي و
(همانند
(حلقوي پرز) اسفنجي پارچههاي و اسفنجي بافحوله پارچههاي جمله از
) پودباف و تار پلوش و مخمل پارچههاي ـ425558061000

كائوچویي نخ یا كششپذیر نخ وزني درصد 5 حداقل داراي پودباف، و تار پارچههاي سایر ـ425658062000 203113442

2019924852مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ425858063200

20347102(گارتبافي پنبافي،) دستباف ابریشمي نواربافي ـ ـ ـ425958063910

202391022سایر ـ ـ ـ426058063990

(Bolducs) است شده متصل هم به چسب وسیله به كه پود، بدون و تار از متشكل پارچه ـ426158064000 20139412
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201819442پودباف و تار ـ426258071000

2012230412سایر ـ426358079000

2026152742سایر ـ426558089000

1084491492سایر ـ427359019000

157897082شده آغشته 6 پليآمید از ـ ـ ـ427459021010

152نشده آغشته 6 پليآمید از ـ ـ ـ427559021020


6 پليآمید از ـ ـ ـ427659021030/
152شده آغشته 6


6 پليآمید از ـ ـ ـ427759021040/
152نشده آغشته 6

155392162 چرخ الستیک بندی استخوان مخصوص
(Chiefer) شیفر ـ ـ ـ427859021050

5113252سایر ـ ـ ـ427959021090

151546232شده آغشته ـ ـ ـ428059022010

15537422نشده آغشته ـ ـ ـ428159022020

551782سایر ـ428259029000

32133398562(P.V.C) كلراید وینیل پلي با ـ428359031000

بافت حلقوی منسوج الیه یک و پلیمری فیلم الیه یک از متشکل
(fontal tape) پوشک جلوی نوار ـ ـ ـ428659039020 541855192

االستیک فیلم میانی الیه یک و طرفین در منسوج الیه دو از متشکل  الیه، سه پوشک  پهلوی  نوار ـ ـ ـ428759039030 5156425052

152 سایر ـ429059049000

2031722262.نسجي مواد از دیواري پوششهاي429159050000

1515702942سانتیمتر 20 حداكثر عرض با چسب نوار ـ429259061000

15193292باف قالب یا كشباف ـ ـ429359069100

1524344552سایر ـ ـ429459069900

آغشته حتيميرود، كار به توري ساختن براي كه لولهاي كشباف پارچههاي و زنبوري چراغ توري همانند؛ مصارف یا شمع فندك، بخاري، چراغ، براي كشباف، یا گیسباف پودباف، و تار نسجي، فتیلههاي429759080000 5693552

.دیگر ازمواد ملحقات داراي یا مسلح حتي داخلي پوشش بدون یا با نسجي مواد از همانند، لولههاي و  تلمبه براي لوله429859090000 525384062

.دیگر مواد با یا فلز با شده مستحكم یا پالستیكي، ماده با شده مطبق یا شده پوشانده اندوده، آغشته، حتي نسجي، مواد از نیرو، انتقال تسمه یا نقاله تسمه429959100000 1534078412

59948242مهیا و دوخته حتي الك، براي پارچه ـ430159112000

.باشند شده تهیه انسان موي از كه آنهایي همچنین ميروند، كار به مشابه فني مصارف براي یا روغنكشي منگنههاي براي كه انواعي از ضخیم منسوجات و صافي پارچه ـ430459114000 518663992

551398242برقي پتوهاي ـ457363011000

551478942سایر ـ462363069000

كردن تمیز براي همانند پارچههاي سایر و گردگیر قابشور، دستمال، قاب كفشور، ـ462463071000 5515674112

554850692سایر ـ ـ ـ462963079090

152آتش ضد کفش ---463464011010

151215502نسوز پنبه فاقد ضدآتش كفش ـ ـ ـ466064052010

51711732ایمني كفش سرپنجه ـ ـ ـ466664069020

آماده صورت به برنده اجسام و میخ مقابل در نفوذ غیرقابل و ایمني كفشهاي مخصوص كفش داخل فلزي كامل کفی ـ ـ ـ466764069030 52

5632762پنبهنسوز فاقد ضدآتش كاله ـ ـ ـ467365061010

152موتورسواران ایمنی کاله ---467465061080

553858052سایر ـ ـ469067041900

55424002انسان موي از ـ469167042000

553871472مواد سایر از ـ469267049000

(Pulping) كردن خمیر یا ساییدن آسیابكردن، براي سنباده سنگ و آسیاب سنگ ـ470868041000 5118837612

5142363682شده فشرده سنتتیك یا طبیعي الماس از ـ ـ470968042100

522240972سیلیكاتها یا سرامیك از ـ ـ ـ471068042230

5261984542سایر ـ ـ ـ471168042290

511406322دست با كردن صیقل یا تیزكردن براي سنگ ـ471368043000

HDF و MDF نئوپان تولیدي واحدهاي جهت
(Endless) بيانتها سنباده تسمههاي ـ ـ ـ471468051010 56357402

103462922كمتر و متر چهار محیط با سنباده تسمههاي ـ ـ ـ471568051020

2013787192سایر ـ ـ ـ471668051090

HDF و MDF نئوپان تولیدي واحدهاي جهت
(Endless) بيانتها سنباده تسمههاي ـ ـ ـ471768052010 5407882

101469172كمتر و متر چهار محیط با سنباده تسمههاي ـ ـ ـ471868052020

2014142582سایر ـ ـ ـ471968052090

HDF و  MDF نئوپان تولیدي واحدهاي جهت
(Endless) بيانتها سنباده تسمههاي ـ ـ ـ472068053010 56438552

1058702كمتر و متر چهار محیط با سنباده تسمههاي ـ ـ ـ472168053020

2036290762سایر ـ ـ ـ472268053090
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680610005371712

همانند اشکال و پتو تخته، شکل به سرامیک الیاف از هانبافته همچنین و سرامیک الیاف از توده  ـ ـ ـ472368061010 2019617012

2013249512سایر ـ ـ ـ472468061090

5626282شده منبسط رسهاي ـ ـ ـ472568062010

522304952سایر ـ ـ ـ472668062090

5160922252سایر ـ472768069000

(... و آب تأسیسات، استخر، ساختمان،) پي دیوار، كف، بام، نما، سقف، پوشش در مصرف مورد ـ ـ ـ472868071010 52712492

.باشد شده فشرده هم به معدني چسبانندههاي سایر با یا گچ سیمان، با كه چوب آخال سایر از یا اره خاك چوب، ریزه خردهچوب، تراشه، از یا كلش و كاه از نباتي، الیاف از همانند اشیای و
(Block) بلوك ،(Tile) چهارگوش ،(Board) صفحه ،(Panel) لوحه473268080000 32131042

3244679872سایر ـ ـ473468091900

52(Asbestos) نسوز پنبه حاوي ـ474568114000

52(Corrugated sheets) موجدار ورقهاي ـ ـ474668118100

52(Crocidolite) كروسیدولیت نسوز پنبه از ـ474968128000

322نسوز پنبه حاوي ـ475468132000

تكیهگاه روي حتي شده، ساخته دوباره یا فشرده میكاي از نوار و ورق ،(Plate) صفحه ـ475768141000 529724132

52200502
(Splite, sheet) ورق بصورت ـ ـ ـ475868149010

152تورب از اشیای ـ476268152000

514733552كرومیت یا دولومیت منیزیت، داراي ـ ـ476368159100

2050669692سایر ـ ـ ـ476868159990

15134832مكعب متر بر كیلوگرم 450 از بیش وزن با آجرهاي ـ ـ ـ476969010010

512387712سایر ـ ـ ـ477069010090


(Cr2O3) كرم اكسید یا
(CaO) كلسیم اكسید ،(MgO) منیزیم اكسید صورت به هم با یا تنهایي به ،(Cr) كرم یا ،(Ca) كلسیم ،(Mg) منیزیم عناصر وزني درصد 50 از بیش داراي كه ـ477169021000 1598454652

2053187022سایر ـ ـ ـ477469022090

.ميدهد تشكیل
(Al2O3) آلومین را آن درصد 45  از كمتر اما درصد 7  از بیش  وزني لحاظ به كه محصوالتي ـ ـ ـ477769029030 266102212

515585412باشد
(Al2O3) آلومین وزني درصد 45 از كمتر داراي ـ ـ ـ478169032010

.باشد سیلیس و آلومین از تركیبي یا مخلوط یا و آلومین وزني درصد 50 از بیش داراي كه سرامیكي گلولههاي ـ ـ ـ478369032030 2023943522

.باشند كربن تركیبات دیگر یا گرافیت آنها وزني درصد 50 الي 25 بین كه موادي ـ ـ ـ478669039020 15354492

.باشد Cr2O3 كروم اكسید ،CaO كلسیم اكسید ،MgO منیزیم اكسید صورتبه یا تنهایي به كروم كلسیم، منیزیم، آنها دهنده تشكیل عناصر وزني درصد 50 از بیش كه موادي ـ ـ ـ478769039030 152454472

690790002150122

6908100034572

6908900028391032

51947202چیني از ـ ـ480269091100

40543362سایر ـ ـ ـ480869099090

555311602چیني از ـ480969101000

5586221332سایر ـ481069109000

5897972توده صورتبه شیشه شیشه، ضایعات و آخال سایر شیشه، خرده -482770010000

52630032گلوله ـ482870021000

52808232ذوبشده سیلیسهاي سایر از یا شده ذوب كوارتز از  ـ ـ483170023100

10251062غیرانعكاسي پوشش یا الیه داراي ـ ـ ـ483570031220

102سیم با شده مسلح ورقهاي ـ483970032000

10403552پروفیل ـ484070033000

10318002غیرانعكاسي پوشش یا الیه داراي ـ ـ ـ484270042020

5676722آن از كمتر و میلیمتر 5/2 ضخامتهاي با شیشهاي ورق ـ ـ ـ484570049020

15439532میلیمتر 5/2 از بیشتر ضخامتهاي با شیشهاي ورق ـ ـ ـ484670049090

3257122میلیمتر 5/4
تا میلیمتر 5/2 از بیشتر ضخامتهاي با سایر ـ ـ ـ484970051030

323260282میلیمتر 5/4 از بیشتر ضخامتهاي با سایر ـ ـ ـ485070051090

321256512میلیمتر 5/4 تا میلیمتر 5/2 از بیشتر باضخامت ـ ـ ـ485270052120

322927802میلیمتر 5/4 از بیشتر ضخامت با ـ ـ ـ485370052130

324002سایر ـ ـ ـ485470052190

2624254402میلیمتر 5/4 تا میلیمتر 5/2 از بیشتر ضخامت با ـ ـ ـ485670052920

321515442میلیمتر 5/4 از بیشتر ضخامت با ـ ـ ـ485870052940

32976592سایر ـ ـ ـ485970052990

5109952شده شیشهمسلح ـ486070053000

2011628652 زمیني نقلیه وسایل در نصب براي مناسب شكل و اندازه در ـ ـ ـ486370071110



(کمینه) اولویتدالر به 96 واردات ورودی حقوقكاال نوعتعرفه شمارهردیف

107509292سایر ـ ـ ـ486470071190

322شده میناكاري ـ ـ ـ486570071910

انعكاسي یا جاذب
(پوشش) الیه داراي یا روشن تیره، باشد، شده رنگ توده در كالً آن خمیر كه ـ ـ ـ486670071920 102002

109486452سایر ـ ـ ـ486770071990

107766602موتوري نقلیه وسائل در نصب براي مناسب شكل و اندازه در سایر ـ ـ ـ486970072120

107682سایر ـ ـ ـ487070072190

107767282سایر ـ ـ487170072900

انعكاسي یا جاذب
(پوشش) الیه داراي یا روشن تیره، باشد، شده رنگ توده در كالً آن خمیر كه ـ ـ ـ487270080010 15730642

جداشدهاند هم از خأل یا گازها سایر هوا، از الیهاي وسیلهبه و گردیده متصل یكدیگر به نفوذ غیرقابل صورتبه و شده درزگیري لبهها اطراف كه گونهايبه شیشهاي قاب دو شامل سایر ـ ـ ـ487370080020 155820412

1519186982 سایر ـ ـ ـ487470080090

1510014562زمیني نقلیه وسایل براي بین عقب آینههاي ـ487570091000

1533284732قابنشده ـ ـ487670099100

3218962332قابشده ـ ـ487770099200

سيسي 250 ظرفیت حداكثر تا بهداشتي و آرایشي محصوالت براي بستهبندي ظروف ـ ـ ـ488170109010 1577224152

202(گریددارویي) شربُت شیشه ـ ـ ـ488270109020

15838342 رشتهاي المپ حباب ـ ـ ـ488470111010

152بیشتر و میليمتر 25 قطر به فلورسنت المپ تیوپ ـ ـ ـ488570111020

52(B-35) شمعي المپ حباب ـ ـ ـ488670111030

56159632سایر ـ ـ ـ488770111090

52كاتدي اشعه لولههاي براي ـ488870112000

4096489652سایر ـ ـ489570133700

4023756382سایر ـ ـ ـ490470134290

40325674542سایر ـ ـ ـ491470139990


15 شماره مشمول كه آنهایي از غیر) شیشه از اپتیكي عناصر و دادن عالمت براي شیشهآالت491570140000
.اپتیكي اصول با كارنشده ،(ميشوند 70 157763102

402آن وشبیه سقف پوشش مخصوص شیشههاي ـ ـ ـ491970169010

40957612سایر ـ ـ ـ492070169090

40592452سایر ـ ـ ـ493570181090

15442482جادهها ایمني جهت ـ ـ ـ493670182010

4027722سایر ـ ـ ـ493770182090

15409602جادهها ایمني جهت ـ ـ ـ493970189020

401968482سایر ـ ـ ـ494070189090

STAPLE58639692 الیاف صورت به ـ ـ ـ494470191990

2626351492
(Mat) مت  ـ ـ494570193100

511251292سایر ـ ـ ـ494870193990

206607472خامه از پودباف و تار پارچههاي ـ494970194000

2643815912سایر ـ ـ495270195900

2614634292فالكس یا حجمي صورت به نشده بافته الیاف ـ ـ ـ495370199010

563332لوله و تیوب جداكردن براي روكش و الیه ـ ـ ـ495470199020

2610638492شده بافته الیاف سایر ـ ـ ـ495570199030

2:سایر ـ ـ ـ495670199090

108117562حرارتي و الكتریكي عایق
(غالف) لوله ـ ـ ـ ـ495770199091

2647219202سایر ـ ـ ـ ـ495870199099

نیمههادي مواد تولید جهت اكسیداسیون و تزریق طریق از كوره به شدن اضافه براي نگهدارندهها و رآكتور مخصوص كوارتزي تیوبهاي ـ ـ ـ495970200010 532002

2028602شده ذوب سیلیسهاي دیگر یا كوارتز از سایر ـ ـ ـ496070200020

سانتيگراد درجه 300 تا صفر حرارتي محدوده در كلوین درجه 5×610 از كمتر خطي انبساط ضریب داراي شیشههاي از سایر ـ ـ ـ496170200030 202

4078342دستي صنایع خورده، تراش شده، نقاشي ـ ـ ـ496270200040

4063262دستي صنایع تزئین، بدون ـ ـ ـ496370200050

2:سایر ـ ـ ـ496470200090

1037323522عادي ظروف سایر براي یا فالسك براي شیشهاي حباب ـ ـ ـ ـ496570200091

405198002سایر ـ ـ ـ ـ496670200099

1513002طبیعي فیروزه ـ ـ ـ497671031010

1594332عقیق ـ ـ ـ497771031020

5233522 سایر ـ ـ ـ497871031090
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52زمرد و كبود یاقوت یاقوت، ـ ـ497971039100

202طبیعي فیروزه ـ ـ ـ498071039910

586392پودر ـ499071061000

52خام ـ ـ499171069100

52080932نوار یا مفتول صورت به آلیاژی نقره ـ ـ ـ499271069210

5138402سایر ـ ـ ـ499371069290

.ساخته نیمه یا نشده كار اشكال به نقره، از پوشش یا روكش داراي معمولي فلزات499471070000 5553102

52پودر ـ ـ499571081100

52خام اشكال دیگر ـ ـ499671081200

52نیمهساخته اشكال دیگر ـ ـ499771081300

52پولي مصارف براي ـ499871082000

ساخته نیمه یا كارنشده اشكال به طال، از پوشش یا  روكش  داراي نقره، یا معمولي فلزات499971090000 52

52پودر یا خام اشكال به ـ ـ500071101100

53679902سایر ـ ـ500171101900

52پودر یا خام اشكال به ـ ـ500271102100

52سایر ـ ـ500371102900

52پودر یا خام اشكال به ـ ـ500471103100

52سایر ـ ـ500571103900

539002پودر یا خام اشكال به ـ ـ500671104100

5572342سایر ـ ـ500771104900

.ساخته نیمه یا نشده كار اشكال به پالتین، از پوشش یا روكش داراي طال، یا نقره معمولي، فلزات500871110000 52

52پالتین از ،(Grill) شبكه یا
(Wire cloth) تور شكل به كاتالیزورها ـ502871151000

52فسفر كمتر یا وزني درصد 5/0 داراي غیرممزوج خام چدن ـ503772011000

52فسفر وزني درصد 5/0 از بیش داراي غیرممزوج خام چدن ـ503872012000

152 پودر صورت به كربن، وزني  درصد 1 حداكثر داراي ـ ـ ـ504172021910

15120889572 پودر از غیر اشکال سایر كربن، وزني درصد 1 حداکثر داراي ـ ـ ـ504272021920

154506642 پودر صورت به كربن، وزني درصد 2 حداکثر و  درصد 1 از بیش داراي ـ ـ ـ504372021930

152سیلیسیوم وزني درصد 90 از بیش داراي ـ ـ ـ504772022190

55466072كربن وزني درصد 4 از كمتر یا مساوي ولي درصد 5/0 از بیش داراي ـ ـ ـ505672024990

152كروم فروسیلیكو ـ505772025000

15137562 فرومولیبدن ـ505972027000

531981172 تیتانیوم فروسیلیكو و فروتیتانیوم ـ ـ506172029100

فسفر وزني درصد15 از كمتر یا مساوي ولي درصد 3 از بیش داراي فروفسفور ـ ـ ـ506472029910 20109332

202فسفر وزني درصد 15 از بیش داراي فروفسفور ـ ـ ـ506572029920

2064269042(سیلیكوكلسیم) كلسیم فروسیلیكو ـ ـ ـ506672029930

باشد درصد9 از كمتر یا  عناصرمساوي آن از هریك درصدوزني كه(Sr.Zr.Ca.Ba) عناصر از یكي حداقل داراي
(INOCULANT) جوانهزا تلقیحي مواد ـ ـ ـ506872029950 2017757272

507072031000 52آهن معدني كلوخههاي مستقیم احیای از حاصل آهني محصوالت ـ

55410212سایر ـ507172039000

107342822(گرانول) كوچك دانههاي ـ507972051000

153214022ممزوج فوالدهاي از ـ ـ508072052100

1082030592سایر ـ ـ508172052900

595182762شمش ـ508272061000

51313562سایر ـ508372069000

52مترمیلی 200 حداقل ضخامت با ـ ـ ـ508472071110

52سایر ـ ـ ـ508572071190

52مترمیلی 200 حداقل ضخامت با ـ ـ ـ508672071210

52سایر ـ ـ ـ508772071290

553013872سایر ـ ـ508872071900

550722832كربن بیشتر یا وزني درصد 25 داراي ـ508972072000

برجسته صورت به نقوش و طرح داراي گرمنوردشده، فقط ،(Coil) تومار صورت به ـ509072081000 1553509432

156293832بیشتر یا میلیمتر 75/4 ضخامت به ـ ـ509172082500

1012720102میليمتر 75/4
از كمتر ولي بیشتر یا میلیمتر 3 ضخامت به ـ ـ509272082600

10167548552میلیمتر 3 از كمتر ضخامت به ـ ـ509372082700
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1596332سایر ـ ـ ـ509672083690


API5L استاندارد براساس) پتروشیمي گاز، نفت، پروژههاي در استفاده مورد لولههاي تولید جهت باالتر و 60X گریدهاي با باالتر و میلیمتر 1500 عرض ـ ـ ـ509772083710) 1027073492

1512166242سایر ـ ـ ـ509872083790

1017368512میلیمتر 75/4
از كمتر ولي بیشتر یا میلیمتر 3 ضخامت به ـ ـ509972083800

102721867412 میلیمتر 3 از كمتر ضخامت به ـ ـ510072083900

برجسته صورت به نقوش و طرح داراي نوردشده، گرم فقط غیرتومار، صورت به ـ510172084000 1536075922

10205586022 میلیمتر 1850 از بیشتر عرض به ورق ـ ـ ـ510272085110

1034598582سایر ـ ـ ـ510372085190

1532663682سایر ـ ـ ـ510572085290

1511674102سایر ـ ـ ـ510772085390

1524123902سایر ـ ـ ـ510972085490

159013042سایر ـ511072089000

204682502بیشتر یا میلیمتر 3 ضخامت به ـ ـ511172091500

5554706082میلیمتر 3از كمتر ولي میلیمتر 1 از بیش ضخامت به ـ ـ511272091600

151827049872نكند تجاوز میلیمتر 1 از ولي بیشتر یا میلیمتر 5/0 ضخامت به ـ ـ511372091700

20372542 بیشتر یا میلیمتر 3 ضخامت به ـ ـ511572092500

2037089212میلیمتر 3 از كمتر ولي میلیمتر 1 از بیش ضخامت به ـ ـ511672092600

20279774392نكند تجاوز میلیمتر 1 از ولي بیشتر یا میلیمتر 5/0 ضخامت به ـ ـ511772092700

2014317272میلیمتر 5/0 از كمتر ضخامت به ـ ـ511872092800

202012922سایر ـ511972099000

261072122 بیشتر یا میلیمتر 5/0 ضخامت به ـ ـ512072101100

262 قلع و سرب آلیاژ با همچنین سرب، با شده اندوده یا
(Plated) شده آبكاري ـ512272102000

2694589852الكترولیت طریق به روي با شده اندود یا شده آبكاري ـ512372103000

262كنگرهاي ـ ـ512472104100

26610494602 سایر ـ ـ512572104900

203991792 آلومینیوم ـ روي آلیاژهاي با شده اندوده یا شده آبكاري ـ ـ512772106100

20231570532سایر ـ ـ512872106900

مترمیلی 1100 از کمتر و 600 حداقل عرض و مترمیلی 6/0 حداکثر و 4/0 حداقل ضخامت با ـ ـ ـ512972107010 20470273412

26279413322سایر ـ ـ ـ513072107090

26145993732سایر ـ513172109000

201949082میلیمتر 5/0 از كمتر ضخامت به ـ ـ ـ513672112310

209901122سایر ـ ـ ـ513772112390

207727742میلیمتر 5/0 از كمتر ضخامت به تسمه ـ ـ ـ513872112910

2034616562سایر ـ ـ ـ514072112990

2050743532سایر ـ514172119000

263477482قلع با شده اندوده یا آبكاريشده ـ514272121000

261188162الكترولیت طریقه به روي با شده اندوده یا آبكاريشده -514372122000


(metal strips) صوتي كاست نوار شیلد تولید جهت روي روكش با رول صورت به mm 25/0 × 21 ابعاد به نوارفوالدي ـ ـ ـ514672123030 262

266052282سایر ـ ـ ـ514772123090

میلیمتر 60 حداكثر عرض و میلیمتر 5/0 حداكثر ضخامت به پلیمر و روي با شده داده پوشش غیرممزوج فوالدي نوار ـ ـ ـ514872124010 2018458772

2027113912سایر ـ ـ ـ514972124090

2614605192سایر ـ ـ ـ515172125090

2622871342روكششده ـ515272126000

26710982میلیمتر 9 از كمتر قطر با كالف میلگرد ـ ـ ـ515372131010

26562612سایر ـ ـ ـ515472131090

268895022میلیمتر 9 از كمتر قطر با كالف صورت به ـ ـ ـ515672139110

2628297832جوشكاري الكترود ساخت جهت  ـ ـ ـ515772139120

261847222سایر ـ ـ ـ515872139190

2643872سایر ـ ـ515972139900

26906432(مربع از غیر) مستطیل عرضي مقطع سطح با ـ ـ516372149100

263797462سایر ـ516772159000

میلیمتر 80
از كمتر بلندي با شده، اكسترود گرم یا شده كشیده گرم نوردشده، گرم فقط ،H یا U، I مقطع با پروفیل ـ516872161000 261111852

L264651012 مقطع با پروفیل ـ ـ516972162100
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U2647938432 مقطع با پروفیل ـ ـ517172163100

269775632شده اکسترود گرم یا شده كشیده گرم شده، گرمنورد فقط پروفیلها، سایر ـ517672165000

)
شده تختنورد محصوالت از حاصل ـ ـ517772166100Flat-rolled products(261849892

26175592سایر ـ ـ517872166900

(Flat-rolled Products) شده نورد تخت محصوالت از حاصل شده تمام سرد یا شده داده سردشكل ـ ـ517972169100 26206652

268553852صیقلشده حتي اندودنشده، یا نشده آبكاري ـ518272171000

1549884472متر میلی 1 از کمتر قطر با و شده کشیده سرد ـ ـ ـ518372172010

2613385452 سایر ـ ـ ـ518472172090

سرد کشش مکانیکی کار  همراه به گرم نورد تولید فرآیند با و روی فسفاته پوشش با شده اندود ـ ـ ـ518572173010 1539188152

2621889882 سایر ـ ـ ـ518672173090


) شده روکش ، کالف صورت به گرد مقطع با شده کشیده سرد کربن، پر فوالد جنس از فنری هایمفتول ـ ـ ـ518772179010cladding)

آلومینیوم فلز با 528937582

264036112سایر ـ ـ ـ518872179090

1532752ابتدایي اشكال دیگر و شمش ـ518972181000

5211452(مربع از غیر) مستطیل عرضي مقطع سطح با ـ ـ519072189100

5169892سایر ـ ـ519172189900

.زنگنزن فوالد از پیچیدهشده، نامنظم طومارهاي صورت به نوردشده، گرم میلهها،521072210000 20336512

203477162دایره مقطع سطح با ـ ـ521172221100

20941562سایر ـ ـ521272221900

546355472سایر ـ ـ ـ521872241090

524519002سایر ـ521972249000

20522008102تومار صورت به شده، نورد گرم فقط سایر، ـ522272253000

15501005032میلیمتر 1200 از بیش پهنای با ـ ـ ـ522372254010

2037425992سایر ـ ـ ـ522472254090

2031115832نوردشده سرد فقط سایر، ـ522572255000

202الكترولیت طریقه به روي با شده اندوده یا شده آبكاري ـ ـ522672259100

20379246742دیگر نحوي به روي با شده اندوده یا شده آبكاري ـ ـ522772259200

201182542سایر ـ ـ522872259900

201880202تندبر فوالدهاي از ـ523172262000

20153207642نوردشده گرم فقط ـ ـ523272269100

203320862نوردشده سرد فقط ـ ـ523372269200

2016349282سایر ـ ـ523472269900

262تندبر فوالدهاي از ـ523572271000

1015485652منگنز سیلیكو فوالدهاي از ـ523672272000

10130940562سایر ـ523772279000

264021532تندبر فوالدهاي از میلهها، ـ523872281000

26232202منگنز سیلیكو فوالد از میلهها، ـ523972282000

26340399772سایر ـ ـ ـ524172283090

262928632 شده آهنگري فقط میلهها، سایر ـ524272284000

2625869532شده تمام سرد یا شده داده شكل سرد فقط كه میلهها سایر ـ524372285000

2619464042میلهها سایر ـ524472286000

262859582پروفیل ـ524572287000

26337372حفاري براي توخالي میلههاي ـ524672288000

2617725862سیلیكومنگنز فوالدهاي از ـ524772292000

2626139512سیلیكون كرم فنري فوالد از ـ ـ ـ524872299010

262وانادیوم كرم فنري فوالد از  ـ ـ ـ524972299020

میلیمتر 35 لغایت 2 قطر به كالف صورت به شده فسفاته و آنیل كشیده، سرد ممزوج مفتولهاي  ـ ـ ـ525072299030 15177656962

2625185472سایر ـ ـ ـ525172299090

51181887612ریل ـ525473021000

10255632بالشتك و پشتبند ـ525673024000

1044647172سایر ـ525773029000

5102509982(Stainless steel) زنگنزن فوالد از ـ ـ525973041100

2028870072 شده اندود ـ ـ ـ526073041910

201331254082سایر ـ ـ ـ526173041990
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56279712زنگنزن فوالد از حفاري لوله ـ ـ526273042200

5314951682حفاري لولههاي سایر ـ ـ526373042300

522944242نزن زنگ فوالد از سایر، ـ ـ526473042400

20466848632سایر ـ ـ526573042900

10107461042شده كاسته آن ضخامت از سرد) شده نورد سرد یا شده كشیده سرد ـ ـ526673043100

10156042692سایر ـ ـ526773043900

1594678882(شده كاسته آن ضخامت از سرد) شده نورد سرد یا شده كشیده سرد ـ ـ526873044100

1526015762سایر ـ ـ526973044900

105775212(شده كاسته آن ضخامت از سرد) شده نورد سرد یا شده كشیده سرد ـ ـ527073045100

10117568552سایر ـ ـ527173045900

1068282722سایر ـ527273049000

514540422چكشخوار غیر چدن از ـ ـ530173071100

5304819252سایر ـ ـ530273071900

1570749392(Flange) فالنج  ـ ـ530373072100

1512267272حدیدهشده ماسوره و مهره و زانویي ـ ـ530473072200

1538385312(Butt welding) لب به لب جوشكاري براي اتصاالت و لوازم ـ ـ530573072300

152465622 شده اندود ـ ـ ـ530673072910

1531067962سایر ـ ـ ـ530773072990

20126155582(Flange) فالنج ـ ـ530873079100

202230282شده حدیده(Sleeve) ماسوره و مهره و زانویي ـ ـ530973079200

)
لب به لب جوشكاري براي اتصاالت و لوازم ـ ـ531073079300Butt welding(20106317632

20131731192سایر ـ ـ531173079900

20108894392آسانسور طبقات درب انواع ـ ـ ـ531473083010

20162219672سایر ـ ـ ـ531573083090

قراردادن حائل یا شمعزدن ساختن، پشتدري چوببستزدن، براي مشابه لوازم و تكیهگاه ـ531673084000 2059344972

زلزله برابر در ساختمانها مقاومسازي جهت
(.S.P) لغزنده فوالدي صفحات ـ ـ ـ531773089010 58014862

حرارت عایق پوشش یا داخلي پوشش با حتي حرارتي، یا مكانیكي دستگاههاي بدون لیتر، 300 از بیش گنجایش با فوالد، از یا آهن چدن، از ،(مایعشده یا فشرده گازهاي استثنايبه) مواد گونه هر براي همانند ظروف و بشكه ،(Tank) منبعمخزن،532073090000 1568067572

1018992102بیشتر یا لیتر 50 گنجایش با ـ532173101000

15615522آبمیوه و نوشابه قوطي ـ ـ ـ532273102110

10223152كنسرو و كمپوت قوطي ـ ـ ـ532373102120

1014100712سایر ـ ـ ـ532473102190

7310291012841292

پرتودیده ایهسته هایسوخت فرآوری فرآیند برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به مخزن، ---532573102920 152

1520716472:سایر ـ ـ ـ532673102990

خودرو الستیك تایر  در مصرف مورد
(TYRE STEEL CORD) برنج با شده روكش فوالد از شده تابیده هم به مفتول ـ ـ ـ533073121010 5174991402

بتون در استفاده جهت گالوانیزه، یا پالستیكي روكش با حتي كالف، صورت به میلیمتر 10 تا 3 رشته هر قطر به
(Pre-stressed Concrete strand) فوالدي تابیده هم به چندرشته تنیده پیش كابل ـ ـ ـ533173121020 3223722152

زنگنزن فوالد از ماشینآالت، براي انتها و سر بدون (Bands) تورهاي --533573141200  151712562

5135662كاغذسازي مصارف براي شده بافته تور ـ ـ ـ533773141910

51125162زینتر كورههاي نقاله نوار مخصوص تور ـ ـ ـ534473144910

.فوالد از یا آهن چدن، از آنها، قطعات و اجزاء و كشتي چنگك كشتي، لنگر535673160000 51183152

15978882استیل استنلس جنس از ـ ـ ـ535873181110

15536532استیل استنلس جنس از ـ ـ ـ536073181210

15350282استیل استنلس جنس از ـ ـ ـ536273181310

151956302استیل استنلس جنس از ـ ـ ـ536473181410

1525787132استیل استنلس جنس از ـ ـ ـ536673181510

156805872استیل استنلس جنس از ـ ـ ـ536873181610

511091682قالبدوزي و گلدوزي یا رفوگري گلدوزي، سوزن ـ ـ ـ537773199010

2658280912آن قطعات و اجزا همچنین گاز، اجاق شعله سر ـ ـ ـ539273219010

1542266412سایر ـ ـ ـ539373219090

2673353022 قطعات و اجزاء همچنین سایر، ـ541273249000

565702نساجي رنگرزي صنایع در مصرف مورد استیل استنلس فنري دوك ـ ـ ـ542073269020

خودرو دربهاي دور نوار ساخت در مصرف مورد كریر وایر با شده مستحكم مارپیچ فنري مفتول ـ ـ ـ542173269030 51625162

5128002.متر 2 از بیش عرض با نئوپان پرس دستگاه زنگ ضد فوالدي تسمه ـ ـ ـ542273269040
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5321745742سایر ـ ـ ـ542573269090

51455552662كاتد قطعات و كاتد ـ ـ542974031100

52مفتولسازي شمش  ـ ـ543074031200

5712452كوچك شمش ـ ـ543174031300

51497382سایر ـ ـ543274031900

53250102غیرالیهاي ساختار با پودر ـ543874061000

524371122فلس الیهاي؛ ساختار با پودر ـ543974062000

51206182شده تصفیه مس از ـ544074071000

5276022(برنج) روي ـ مس براساس ـ ـ544174072100

510431962سایر ـ ـ544274072900

51810582باشد بیشتر میلیمتر 6
از آن عرضي مقطع سطح بعد بزرگترین كه ـ ـ544374081100

51110372سایر ـ ـ544474081900

56624652(برنج) روي ـ مس براساس ـ ـ544574082100

5425852(ورشو) روي ـ نیكل ـ مس براساس یا نیكل ـ مس براساس ـ ـ544674082200

52821582سایر ـ ـ544774082900

52816162 تومار صورت به ـ ـ544874091100

54604782سایر ـ ـ544974091900

107321422تومار صورت به ـ ـ545074092100

1010198272سایر ـ ـ545174092900

53927452 تومار صورت به ـ ـ545274093100

51146092سایر ـ ـ545374093900

5141125392 ورشو روي–
 نیكل–
 مس یا نیكل ـ مس براساس آلیاژهاي از ـ545474094000

53140452مس آلیاژهاي سایر از ـ545574099000

511630162كمتر و میكرون 50 ضخامت به
(foil) نازك ورق ـ ـ ـ545674101110

513146972سایر ـ ـ ـ545774101190

51204772 كمتر و میكرون 50 ضخامت به
(foil) نازك ورق ـ ـ ـ545874101210

520565212 سایر ـ ـ ـ545974101290

530762342شده تصفیه مس از ـ ـ546074102100

54924332مس آلیاژهاي از ـ ـ546174102200

103041772داخل از آجدار مسي لولههاي ـ ـ ـ546274111010

108497332كمتر و میلیمتر 2 داخلي قطر با مسي لولههاي ـ ـ ـ546374111020

108152922مسي لولههاي سایر ـ ـ ـ546474111090

525337622(برنج) روي ـ مس براساس ـ ـ546574112100

531924172(ورشو) روي ـ نیكل ـ مس یا نیكل ـ مس براساس ـ ـ546674112200

511287432سایر ـ ـ546774112900

5660002نیكل متالورژي واسطهاي محصوالت سایر و نیكل اكسید سینترهاي ـ548975012000

5171513552ممزوج غیر نیكل ـ549075021000

515656392.نیكل فلس و پودر549375040000

51959352 ممزوج غیر نیكل از ـ ـ549475051100

53194632ممزوج غیر نیكل، از ـ ـ549675052100

536838772ممزوج غیر نیكل، از ـ549875061000

523805822نیكل آلیاژهاي از ـ549975062000

5305842غیرممزوج نیكل، از ـ ـ550075071100

Fittings»517383402» لولهكشي اتصاالت و لوازم ـ550275072000

5562911832آلومینیوم آلیاژهاي ـ550776012000

104345352 الیهاي ساختارغیر با پودر ـ550976031000

1016965352فلس الیهاي؛ ساختار با پودر ـ551076032000

15739672غیرممزوج آلومینیوم از ـ551176041000

20118321292توخالي پروفیلهاي ـ ـ551276042100

1530231492سایر ـ ـ551376042900

52باشد میلیمتر 7 از بیشتر آن عرضي مقطع سطح بعد بزرگترین كه ـ ـ551476051100

57172672سایر ـ ـ551576051900

57825242باشد میلیمتر 7 از بیشتر آن عرضي مقطع سطح بعد بزرگترین كه ـ ـ551676052100
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520798212سایر ـ ـ551776052900

106315272شده آندایز ـ ـ ـ551976061120

56670562طرف یک در
(PVDF) فلوراید وینیلیدین پلی رنگی پوشش با الیه یک ـ ـ ـ552376061230

1519516482سایر ـ ـ ـ552576061290

1520815542(پولك) آلومینیومي قرص ـ ـ ـ552676069110

158575662سایر ـ ـ ـ552776069190

1014158282
(پولك) آلومینیومي قرص ـ ـ ـ552876069210

1510394132سایر ـ ـ ـ553176069290

7607190046417672

550225422غیرممزوج آلومینیوم از ـ553776081000

548399082آلومینیوم آلیاژهاي از ـ553876082000

1511319662سایر ـ ـ ـ554576121090

761290105744372

51672682غذایی مواد بندیبسته برای درز بدون ظروف ـ ـ ـ554776129030

2015798632آلومینیوم مفتول از پرچین، و شبكه توري، ـ ـ555876169100

5342807542تصفیهشده سرب ـ556078011000

52 دارد اولویت وزن برحسب كه دیگري عنصر عنوان به آنتیموان داراي ـ ـ556178019100

نقره درصد 2 از كمتر و نقره  بیشتر یا وزني درصد 02/0 محتوي تصفیه براي ـ ـ ـ556278019910 517627662

59623592سرب آلیاژهاي ـ ـ ـ556378019920

5332952سایر ـ ـ ـ556478019990

51097292باشد داشته روي بیشتر یا درصد 99/99 وزن لحاظ از كه ـ ـ557179011100

روي وزني درصد 99/99 از كمتر اما بیشتر یا وزني درصد 95/99 محتوي ـ ـ ـ557279011210 52634022

روي وزني درصد 95/99 از كمتر اما بیشتر یا وزني درصد 90/99 محتوي ـ ـ ـ557379011220 52

52روي وزني درصد 90/99 از كمتر ـ ـ ـ557479011290

53674762روي آلیاژهاي ـ557579012000

52.روي ضایعات و قراضه557679020000

5103192سایر ـ557879039000

57679142.روي از مفتول، و پروفیل میله،557979040000

روي از
(ماسوره و مهره زانویي، كوپلینگ، مثالً)
(Fittings) لولهكشي اتصاالت و لوازم لوله، ـ ـ ـ558179070010 5363872

52.قلع ضایعات و قراضه558580020000

511038272.قلع از مفتول، و پروفیل میله،558680030000

قلع فلس و پودر
(تكیهگاه گرفتن نظر در بدون) میلیمتر 2/0 حداكثر مواد از تكیهگاه روي یا پالستیك مواد مقوا، كاغذ، روي بر شده ملصق یا شده چاپ حتي) قلع از
(Foil) نوارهاي و ورقه ـ ـ ـ558780070010 5154692

5561972سایر ـ ـ ـ558880070090

ً كه میلههایي همچنین كارنشده، صورت به تنگستن ـ ـ559081019400 .آمدهاند دست به تفتهكردن طریق از صرفا 53675342

51237932مفتول ـ ـ559181019600

810390001618052

اورانیوم آلیاژهای یا مذاب اورانیوم حمل برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به ظرف، ---560281039010 52

52سایر ---560381039090

81099000182062

52ایهسته راکتور سوخت غالف هایلوله و فشار تحت های لوله ---562181099010

52سایر ---562281099090

ميگیرد قرار استفاده مورد جنگلداري یا گلكاري و باغباني كشاورزي، در كه نوعي از دستي ابزارهاي سایر ـ564482019000 1518376972

207630652نواري اره تیغه ـ564682022000

528088232قطعات و اجزاء انضمام به سایر، ـ ـ564882023900

512209852زنجیري اره تیغه ـ564982024000

102293222 فلزات روي كاركردن براي مستقیم ارههاي تیغهـ ـ565082029100

1016587392سایر ـ ـ565182029900

15591742كردن قالویز یا حدیدهكردن سوراخكردن، براي ابزار ـ566082051000

511309062سایر ـ ـ ـ567582072090

548040632پانچكردن یا منگنهكردن پرسكردن، براي ابزارها ـ567682073000

1016394342حدیدهكردن یا قالویزكردن براي ابزارها ـ567782074000

51153062كمتر و میلیمتر 5/1 قطر به ـ ـ ـ567882075010

1071327712سایر ـ ـ ـ567982075090
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564049312تعویضي ابزارهاي سایر ـ568382079000

595477892خودتراش ـ569982121000

821210109594892

82121090158952622

5233739722سایر ـ ـ ـ570282129090

545492492آن تیغه و مدادتراش ـ ـ ـ570482141010

1515133772سایر ـ ـ ـ570582141090

(ناخن سوهان جمله از) ابزارها این مجموعه و پدیكور یا مانیكور ابزارهاي ـ570682142000 1033265452

2611792چنگال و قاشق
(blank) اولیه طرح ـ ـ ـ571182159910

2054067972آویز قفل ـ571383011000

2027764072ميرود كار به موتوري نقلیه وسایل براي كه نوعي از قفل ـ571483012000

2023166262ميرود كاربه مبلمان براي كه نوعي از قفل ـ571583013000

2048747132سایر ـ ـ ـ571883014090

1510401132قفل داراي بستدار، و چفت دورههاي و بست و چفت ـ571983015000

ساختمان در قفل
(مغزي) سیلندر ---572083016010  2028213132

2057087132سایر ---572183016090

102116402
UPVC و PVC دوجداره پنجره و در براي ـ ـ ـ572383021010

15178899342سایر ـ ـ ـ572483021090

205550402(gas spring) فنرگازي ـ ـ ـ572683023010

202خودرو ایمنی کمربندهای قفل مخصوص زبانه ---572783023020

2016857242سایر ـ ـ ـ572883023090

10227828142
UPVC و PVC دوجداره پنجره و در براي یراقآالت ـ ـ ـ572983024110

UPVC105702122 و PVC پنجرههاي و در براي دستگیره انواع ـ ـ ـ573083024130

20116861412سایر ـ ـ ـ573283024190

204674442(gas spring) فنرگازي ـ ـ ـ573383024210

20323557152سایر ـ ـ ـ573483024290

2611433712خودكار بندهاي در ـ573783026000

83026030106422

2617652122نوار صورت به شده عرضه دوخت سوزنهاي ـ574183052000

1523497742 قطعات و اجزاء همچنین سایر، ـ574283059000

264682292پرچ منگنه و حلقه چنگك، و قالب قزنقفلي، ـ575183081000

201541272چاكدار و لولهاي پرچهاي میخ ـ575283082000

2647064802قطعات و اجزاء همچنین سایر، ـ575383089000

7612902015208029332 ردیف هاي قوطي براي آلومینیومي بازشوي آسان در ـ ـ ـ575683099020

52هستهاي رآكتورهاي ـ576384011000

آنها قطعات و اجزاء و یونی تبادل یا شیمیایی تبادل روش به اورانیوم ایزوتوپی جداسازی برای هادستگاه و آالتماشین ---576484012010 52

آن قطعات و اجزاء و لیزری روش به اورانیوم ایزوتوپی جداسازی برای هادستگاه و آالتماشین ---576584012020 5806522

آنها قطعات و اجزاء و پالسما روش به اورانیوم ایزوتوپی جداسازی برای هادستگاه و آالتماشین ---576684012030 52

آنها قطعات و اجزاء و الکترومغناطیسی روش به اورانیوم ایزوتوپی جداسازی برای هادستگاه و آالتماشین ---576784012040 52

54807742سایر ---576884012090

52نشده مصرف ،(Cartridges) سوخت عناصر ـ576984013000

5171928682هستهاي رآكتورهاي قطعات و اجزاء ـ577084014000

ميكند كار بخار نیروي با كه واحدهایي سایر یا بخار ماشینهاي براي كندانسورـ578084042000 540702

52آبي نقلیه وسایل درآوردن حركت به براي توربینها ـ578484061000

262سایر ---578684068190

262سایر ---578884068290

521492162صنعتی موتورهای برای ـ ـ ـ581884099930

84099940640077832

530470092کشاورزی موتورهای برای ـ ـ ـ581984099950

5537711512سایر ـ ـ ـ582184099990

1012442362وات كیلو 10000 حداكثر و وات كیلو 1000 از بیشتر قدرت با ـ ـ582384101200

5335662نیوتن كیلو 25 حداكثر پرتاب قدرت با ـ ـ582684111100

5259202(KN) نیوتن كیلو 25 از بیشتر پرتاب قدرت با ـ ـ582784111200
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53783522
(KW) كیلووات 1100 حداكثر قدرت با ـ ـ582884112100

558872كیلووات 1100 از بیشتر قدرت با ـ ـ582984112200

5220152كیلووات 5000 حداكثر قدرت با ـ ـ583084118100

20442751852كیلووات 5000 از بیشتر قدرت با ـ ـ583184118200

55913112توربوپراپلرها یا توربوجتها ـ ـ583284119100

15259588322مربوطه کمپرسور و توربین متحرك و ثابت پرههاي - - -583384119910

151931233332سایر - - -583484119990

51214142جتها
توربو از غیر واكنشي موتورهاي ـ583584121000

1527374642(سیلندرها) خطي حركت با ـ ـ583684122100

516665312سایر ـ ـ583784122900

1512098272(سیلندرها) خطي حركت با ـ ـ583884123100

522296322سایر ـ ـ583984123900

517799782سایر ـ584084128000

201672532آبي كولر پمپ ـ ـ ـ585984137010

8414100024313692

خوردگی برابر در مقاوم اورانیوم، ایزوتوپی جداسازی فرآیند برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به خال، هایتلمبه ---587084141010  UF6 102346642دقیقه در مکعب متر 5 حداقل مکش ظرفیت با

:(كیلووات 75/0) بخار اسب یك حداكثر قدرت با
(اوزون الیه با سازگار) غیرفریوني گاز با برودتي كمپرسورهاي ـ ـ ـ587384143010 2

وانت و كار سواري سواري، خودروهاي كولر مخصوص برودتي كمپرسورهاي ـ ـ ـ587784143030 51169138022

CFM 1100543537472 از باالتر هوادهي با معدني كمپرسورهاي ـ ـ ـ588084144010

1585433012سایر ـ ـ ـ588284144090

هواساز واحدهاي ---589284148010  (Air End) 5805150712

خوردگی برابر در مقاوم گازی پخش روش به اورانیوم ایزوتوپی فرآیندجداسازی برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به کمپرسورها، ---589384148030  UF6 ، گاز دقیقه بر مترمکعب 1 حداقل مکش ظرفیت با  UF6 یک به 6 تا یک به 2 بین فشار نسبت و کیلوپاسکال صد چند تا خروجی فشار و 102

خوردگی برابر در مقاوم ایرودینامیک، روش به اورانیوم ایزوتوپی فرآیندجداسازی برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به کمپرسورها، ---589484148040  UF6، گاز دقیقه بر مترمکعب 2حداقل مکش ظرفیت با  UF6 (هلیوم یا هیدروژن) حامل گاز از مخلوطی یا
یک به 6 تا یک به 2/1 بین فشار نسبت و 1099002

حداقل مکش فشار و ثانیه بر مکعب متر 56 حداقل ورودی ظرفیت با هیدروژن، سولفید گاز گردش برای مناسب دوتریم ترکیبات و دوتریم سنگین، آب تولید برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به کمپرسورها، ---589584148050  Mpa 8/120343442

خوردگی برابر در مقاوم لیزری، روش به اورانیوم ایزوتوپی جداسازی فرآیند برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به کمپرسورها، ---589684148060  UF610144002

(حرارت برگشت قابل تلمبههاي) گرما/سرما گردش برگشت براي سوپاپ یك و سرما مولد دستگاه یك با شده توام ـ ـ590684158100 26318119182

همانند وسایل و خاكستر مكانیكي تخلیهكنندههاي آنها، مكانیكي شبكههاي همچنین ،(پیشكورهها) مكانیكي رسانهاي سوخت ـ591984163000 108950462

15282269392 فلزات یا
(Pyrites) مس و آهن طبیعي سولفورهاي یا معدني كلوخههاي قراردادن حرارتي عملیات سایر تحت یا ذوبكردن  ،(Roasting) گداختن براي تنورها و كورهها ـ592184171000

1010259872بیسكوئیتپزي یا نانوایي تنورهاي ـ592284172000

5306346692قطعات و اجزاء ـ592484179000

522586642نوردكردن ماشینهاي یاسایر تختكردن ماشینهاي ـ596984201000

58703402غلتك ـ ـ597084209100

511362042سایر ـ ـ597184209900

56734312خامهگیر ـ ـ597284211100

102818922خشككن رخت ـ ـ597384211200

1035363642ازآب غیر نوشیدنيها تصفیهكردن یا گذراندن صافي از براي ـ ـ597784212200

518055122(U.H.T) اولترافیلتراسیون سیستمهاي ـ ـ ـ597984212910

مطبوع تهویه و مّبرد هايدستگاه جهت گیرگاز،رطوبت فیلتر - - -598784213940  1057237362

151900842نقاله روي كاال استمراري توزین براي باسكول ـ600084232000

(Hopper Scales) شكل قیفي ترازوهاي همچنین كیلهگیري، یا كیسهگیري باسكول و ترازوها و ثابت توزین باسكول ـ600184233000 2011770032

269117612كیلوگرم  30 حداكثر توزین ظرفیت با ـ ـ600284238100

59159912توزین ادوات و ماشینآالت قطعات ـ ـ ـ600784239010

101213952سایر ـ ـ ـ600884239090

1052439712پرشده حتي آتشنشان، دستگاههاي ـ600984241000

545307962همانند وسایل و ریز ذرات صورت به پاشیدن مخصوص پیستولههاي ـ601084242000

599681642قطعات و اجزاء ـ601984249000

519973532باالتر و تن ده ظرفیت با باالبر انواع ـ ـ ـ602084251110

529910952 سایر ـ ـ ـ602184251190

515213432سایر ـ ـ602284251900

مشترك پایه یك روي بر ترمز و پولي جعبهدنده، الكتروموتور، شامل آسانسور، گیربكس موتور ـ ـ ـ602384253110 20255743392

ترمز و پولي دائم، مغناطیس با موتور شامل دائم، مغناطیس با محركه سیستم و ترمز و پولي الكتروموتور، شامل آسانسور، براي
(Gearless) دنده جعبه بدون محركه سیستم  ـ ـ ـ602484253120 1027522452

58467332باالتر و تن 10 ظرفیت با وینچ انواع ـ ـ ـ602584253130

513744322سایر ـ ـ ـ602684253190
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52606492سایر ـ ـ602784253900

1566595962سایر ـ ـ603084254900

32204479902 آسانسور ـ ـ ـ605284281010

20380885452متحرك راهروهاي و متحرك پلكانهاي ـ606184284000

518451512نو ـ ـ ـ ـ606884291121

52(انگلدوزر) سایر ـ ـ ـ607184291190

52سایر ـ ـ607284291900

52اسكریپر ـ608084293000

520451532نو ـ ـ ـ ـ609184295121

5880442سایر ـ ـ ـ609484295190

5617049802نو ـ ـ ـ ـ609884295221

53692712سایر ـ ـ ـ610184295290

522547002نو ـ ـ ـ ـ610584295921

52سایر ـ ـ ـ610884295990

54428952پایهدرآوردن ماشین و پایهكوبي ماشین ـ610984301000


T.B.Mãحفاري دستگاههاي ـ ـ ـ611184303110
5145997402

53473172ردهدر
(Road Header) حفاري دستگاههاي ـ ـ ـ611284303120

551667552سایر ـ ـ ـ611384303190

515428292سایر ـ ـ611484303900

537039232سایر ---611684304190

528484482سایر ـ ـ611784304900

511627532(خودرو) خارجي محركه نیروي بدون حركت به قادر ماشینآالت، سایر ـ611884305000

520322 زمین سفتكردن و كوبیدن ماشینآالت ـ ـ611984306100

538949682سایر ـ ـ612084306900

15750612خاكبرگردان داراي
(خیش) گاوآهن ـ ـ ـ613484321010

5468952خاكبرگردان فاقد قلمي گاوآهن ـ ـ ـ613584321020

58381902سایر ـ ـ ـ613684321090

10917102دیسكي شكن كلوخ ـ ـ613784322100

1032785392سایر ---613984322990

8432301016048742

843230901908472


(No-Till) ورزیخاک بدون کردن جاجابه و نشاء بذر، مستقیم كاشت هایدستگاه ـ ـ614084323100 521666752

54791402سایر ـ ـ614184323900

84324000628392

5614062(Manure spreaders)حیوانی فضوالت
هایکنندهپخش ـ ـ614284324100

5131372(Fertiliser distributors) کود هایکنندهتوزیع ـ ـ614384324200

55229652وسایل و هادستگاه آالت،ماشین سایر  ـ614484328000

8432900046154542

52علوفهای ذرت برداشت هد انواع ---614584329010

52سایر ---614684329090

103536302ميچرخد افقي سطح یك در برش آالت كه موتور، داراي ـ ـ614784331100

105637812سایر ـ ـ614884331900

تراكتور روي سواركردن براي برش میلههاي همچنین علفزني، ماشینهاي سایر ـ614984332000 154133912

علف خشككردن و بریدن براي دستگاهها و ماشینآالت سایر -615084333000  10627052

101826832كردن منگنه و جمعآوري ماشین همچنین علوفه، و كاه منگنه ـ615184334000

5179883842بیشتر و بخار اسب 140 قدرت با ----615284335111

152بخار اسب 140 از كمتر قدرت با ----615384335119

5763002 كوبیدن براي دستگاهها و ماشینآالت سایر ـ ـ615784335200

55394462چغندرقند برداشت مخصوص كمباین ـ ـ ـ615884335310

54102سیبزمیني برداشت ویژه كمباین ـ ـ ـ615984335320

5239812سایر ـ ـ ـ616084335390

52میوهدار و ساقهاي برگي، نوع از سبزي و صیفي برداشت ماشینهاي ـ ـ ـ616184335910

59247342 خودرو
(چاپر) سبز علوفه برداشت ماشین ـ ـ ـ616284335920
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52ذرت برداشت ماشین ـ ـ ـ616384335930

52
(دانهاي ذرت) دانهاي ذرت برداشت ماشین ـ ـ ـ616484335940

594522حبوبات برداشت هايدستگاه و هاماشین ـ ـ ـ616584335950

52 خودرو نوع از خرما برداشت دستگاه ـ ـ ـ616684335960

516582لرزاننده و تكاندهنده نوع از برداشت دستگاه ـ ـ ـ616784335970

52نیشكر برداشت ماشین ---616884335980

55505112سایر ـ ـ ـ616984335990

كشاورزي محصوالت سایر یا میوه تخممرغ، كردن درجهبندي یا جوركردن پاككردن، براي ماشینها ـ617084336000 546748762

84339000124126722

52علوفهای ذرت برداشت هد انواع ---617184339010

52سایر ---617284339090

1026089152شیردوش ماشینهاي ـ617384341000

10649903262لبنیات تهیه دستگاههاي و ماشینآالت ـ617484342000

511627802سایر ـ ـ ـ617784351090

1035696882حیوانات براي نواله یا علیق تهیه دستگاههاي و ماشینآالت ـ617984361000

544977902خانگي پرندگان پرورش براي جوجهپروري و ماشینهايجوجهكشي ـ ـ618084362100

1049564812سایر ـ ـ618184362900

1025512532دستگاهها و ماشینآالت سایر ـ618284368000

108387502جوجهپروري و جوجهكشي یا طیور، پرورش دستگاههاي و ماشینآالت براي ـ ـ618384369100

512905042سایر ـ ـ618484369900

خشككرده غالفدار سبزیجات یا غالت دانهها، كردن درجهبندي یا جوركردن پاككردن، براي ماشین ـ618584371000 1062708202

84378000268267682

152غلطکی آسیاب دستگاه ---618684378010

طبقاتی فلزی الک ---618784378020 (Roller mill)152

گندم مغز الک ---618884378030  (Plansifter)152

102سایر ---618984378090

15710762آردسازی غلتک ـ ـ ـ619084379010

10104616172 شكالت یا كاكائو تولید براي یا قنادي براي دستگاهها و ماشینآالت ـ619384382000

1023286592قندسازي دستگاههاي و ماشینآالت ـ619484383000

1069977192خانگي پرندگان یا گوشت كردن آماده براي دستگاهها و ماشینآالت ـ619684385000

سبزیجات یا پوست سخت میوههاي  میوهها، آمادهكردن براي دستگاهها و ماشینآالت ـ619784386000 588437462

5235889082دستگاهها و ماشینآالت سایر ـ619884388000

57017972الیافي سلولزي مواد از خمیر ساختن براي دستگاهها و ماشینآالت ـ620084391000

5985837872مقوا یا كاغذ ساختن براي دستگاهها و ماشینآالت ـ620184392000

5367494382مقوا یا كاغذ كردن تكمیل براي دستگاهها و ماشینآالت ـ620284393000

54411092الیافي سلولزي مواد از خمیر ساختن براي دستگاهها و ماشینآالت از ـ ـ620384399100

532846812سایر ـ ـ620484399900

537742022دستگاهها و ماشینآالت ـ620584401000

5100830452برش هايماشین ـ620784411000

(Envelope) پاكت یا
(Sack) بزرگ كیسه كوچك، كیسه ساختن براي ماشینها ـ620884412000 56884682

قالبگیري طریق به ساختن از غیر همانند، ظروف یا
(Drum) بشكه لوله، قوطي، جعبه، كارتن، ساختن براي ماشینها ـ620984413000 5205476912

522927312مقوا یا كاغذ كاغذ، خمیر از اشیای قالبریزي براي ماشینها ـ621084414000

540339572دستگاهها و ماشینآالت سایر ـ621184418000

549118652تجهیزات و دستگاهها ماشینآالت، ـ621384423000

چاپ صنعت براي شده تهیه گود یا برجسته صورت به شده نقشدار سطوح داراي
(سیلندر) فلزي استوانههاي ـ ـ ـ621584425010 519097522

58099292سایر ـ ـ ـ621684425090

528235622(Reel-fed) قرقرهاي تغذیه با افست، چاپ ماشینآالت ـ ـ621784431100

صفحهاي تغذیه با افست، چاپ ماشینآالت --621884431200  (Sheet-fed) ، دفتري نوع  (office) ( نشده تا درحالت سانتیمتر 36 از بیش نه دیگر طرف و سانتیمتر 22 از بیش نه طرف یك با
(كاغذ) صفحات از استفاده با )
( فرانسه متن فقط )527921362

10266813852افست چاپ ماشینآالت سایر ـ ـ621984431300

(Flexographic) فلكسوگرافیك چاپ استثناي به قرقرهاي، تغذیه با ،(Letterpress) برجسته چاپ ماشینآالت ـ ـ622084431400 52753732

51629752فلكسوگرافیك چاپ استثنايبه قرقرهاي، تغذیه از غیر به برجسته، چاپ ماشینآالت ـ ـ622184431500

1098008542فلكسوگرافیك چاپ ماشینآالت ـ ـ622284431600

556614122(Gravure) گراور چاپ ماشینآالت ـ ـ622384431700
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5376035362سایر ـ ـ622484431900

106602نابینایان ویژه رو یك بریل چاپگر ـ ـ ـ622784433220

526668502سایر ـ ـ622984433900

58098752 کارتریج قطعات استثنای به چاپگر در مصرف مورد غیرالكترونیكي و غیرالكتریكي قطعات و اجزا ـ ـ ـ623284439920


844332 و 84433100 ردیف چاپگرهای به مربوط شده مونتاژ اصلی برد  ـ ـ ـ623384439930 202

5123307602سایر ـ ـ ـ623484439990

.مصنوعي یا سنتتیك نسجي مواد برش یا
(Texturing) تكسچرینگ ،(Drawing) كشش ،(Extruding) اكسترودینگ ماشینهاي623584440000 5127489132

564847422حالجي ماشینهاي ـ ـ623684451100

523852062شانهزني ماشینهاي ـ ـ623784451200

560932922الیاف فتیلهكني یا كشش ماشینهاي ـ ـ623884451300

623984451900 5202290082سایر ـ ـ

5442817312نسجي مواد ریسندگي ماشینهاي ـ624084452000

588180482نسجي نخ تابیدن یا كردن دوال ماشین ـ624184453000

نسجي مواد بازكردن یا قرقرهپیچي ،(پیچي ماسوره جمله از) پیچي نخ ماشینهاي ـ624284454000 5216710622

5158230822سایر ـ624384459000

5784362سانتیمتر 30 حداكثر عرض به پارچه بافتن براي ـ624484461000

556980752(بافندگي قدرت) موتور داراي ـ ـ624584462100

5404552282سایر ـ ـ624684462900

51549391922ماكو بدون نوع از سانتیمتر، 30 از بیشتر عرض به پارچه بافتن براي ـ624784463000

543893912میلیمتر 165 حداكثر قطر به استوانهاي با ـ ـ624884471100

5140179922میلیمتر 165 از بیشتر قطر به استوانهاي با ـ ـ624984471200

(Stitch-bonding) بافتني–
 دوختني ماشینهاي باف؛ تخت كشباف ماشین ـ625084472000 570101022

5108623322 سایر ـ625184479000

1044876682ژاكارد دابي، ـ ـ ـ625284481110

516321232سایر ـ ـ625484481900

517956912كاردینگ ماشین خاردار نوار ـ ـ625684483100

512027922كاردینگ ماشین خاردار نوار از غیر نسجي الیاف تهیه ماشینهاي براي ـ ـ625784483200

513659702رینگ شیطانك و ریسندگي رینگ میله، پره میله، ـ ـ625884483300

562638932سایر ـ ـ625984483900

563726882سایر ـ ـ626184484900

ميروند كار به پارچه چشمههاي تشكیل در كه اشیایي سایر و سوزن پالتین --626284485100 .528656692

.كالهسازي قالبهاي نمدي؛ كاله ساختن دستگاههاي و ماشینآالت همچنین  معین، شكل به یا توپ صورت به نبافتهها یا نمد كردن تكمیل یا ساختن دستگاههاي و ماشینآالت626484490000 570672142

546320352سایر ـ ـ627484512900

524143402 سایر ---627684513090

5119589942كردن رنگ یا سفیدكردن شستن، ماشینهاي ـ627784514000

539860822منسوجات كردن كنگرهدار یا برشدادن تاكردن، بازكردن، پیچیدن، ماشینهاي ـ627884515000

5141546642دستگاهها و آالت ماشینهاي سایر ـ627984518000

56110152اتوماتیك دستگاههاي ـ ـ628284522100

5236493152سایر ـ ـ628384522900

26433612 مربوطه قطعات اجزاء سایر و دوزندگي چرخهاي براي سرپوش و پایه مبل، ـ ـ ـ628584529010

543455372دوزندگی های چرخ قطعات و اجزاء سایر ـ ـ ـ628684529020

8452909089272

چرم یا پوست آوردن عمل یا كردن دباغي آمادهكردن، دستگاههاي و ماشینآالت ـ628784531000 1019593842

532128762كفش تعمیركردن یا ساختن دستگاههاي و ماشینآالت ـ628884532000

510986882دستگاهها و ماشینآالت سایر ـ628984538000

5700512962فلزریزي هایمالقه و شمشریزي هایقالب ـ629284542000

5888962282(قالبریزي) ریختهگري ماشینهاي ـ629384543000

5204812352سایر ـ ـ ـ629684551090

5379655142شده توأم سرد و گرم نورد ماشینهاي و گرم نورد ماشینهاي ـ ـ629784552100

577724642سرد نورد ماشینهاي ـ ـ629884552200

8456100016911262

سوخت عناصر برای لیزری برش هایماشین ---630184561110  

 52پرتودیده ایهسته

547817472سایر ---630284561190
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55301562.کند کار فوتون یا نوری پرتو فرآیندهای سایر با ـ ـ630384561200

55827652عملميكند
(صوت ماوراء) اولتراسونیك فرآیندهاي با كه -630484562000

51282672کندمی عمل پالسما قوس با که ـ630684564000

5602922(جت واتر) زیاد فشار با آب با برش هایماشین ـ630784565000

511237382:سایر ـ630884569000

10125958122(Machining centers) ماشینكاري متمركز دستگاه ـ630984571000

104941362(مرحلهاي یك) واحدي تك ساخت ماشینهاي ـ631084572000

520794062مرحلهاي چند انتقالي ماشینهاي ـ631184573000

52637432سرسرهاي سر داراي ابزارهاي ماشین ـ631684591000

521014052شمارهاي كنترل با ـ ـ631784592100

546957022سایر ـ ـ631884592900

534283932شمارهاي كنترل با ـ ـ631984593100

510263232سایر ـ ـ632084593900

8459400072202

52شمارهاي كنترل با ـ ـ632184594100

51108682سایر ـ ـ632284594900

5497582 شمارهاي كنترل با ـ ـ632884601200

59512412سایر ـ ـ632984601900

846021005168642

52ایشماره کنترل با
(centreless) غیرتمرکزی زنيسنگ ماشینهاي ـ ـ633084602200

5931152ایشماره کنترل با سیلندری زنيسنگ ماشینهاي سایر ـ ـ633184602300

52 شمارهاي كنترل با سایر ـ ـ633284602400

515185572سایر ـ ـ633384602900

5821422 شمارهاي كنترل با ـ ـ633484603100

51261132سایر ـ ـ ـ633684603990

519131872صافكردن یا كردن هموار ماشینهاي ـ633784604000

58594762سایر ـ ـ ـ633984609090

540734792شكافداركردن یا دادن شكل ماشینهاي ـ634084612000

57825932برقوزدن ماشینهاي ـ634184613000

525410472چرخدنده پرداختكردن یا دندهچرخ سنگزني چرخدنده، دادن تراش ماشینهاي ـ634284614000

570748852شمارهاي كنترل با ـ ـ635184624100

547072282سایر ـ ـ635284624900

54843782نورد وسیله به كردن حدیده ماشینهاي ـ635684632000

553185672مفتول روي كاركردن ماشینهاي ـ635784633000

8463900056123672

52کلید کردن کپی یا ساختن برقی دستگاه ---635884639010

52سایر ---635984639090

1038456092ارهكردن ماشینهاي ـ636084641000

10140596832صیقلكردن یا سنگزني ماشینهاي ـ636184642000

ميدهند انجام عملیات این بین در ابزارها تعویض بدون را ماشینكاري عملیات مختلف انواع كه ماشینهایي ـ636384651000 543555872

5852822کاریماشین متمرکز دستگاه  ـ636484652000

5138553242كردن اره ماشینهاي ـ ـ636584659100

528885512(برش با) قالبسازي یا فرزكردن رندهكردن، ماشینهاي ـ ـ636684659200

516813322كردن صیقل یا زدن سنباده سنگزدن، ماشینهاي ـ ـ636784659300

550703232جوركردن و جفت یا كردن خم ماشینهاي ـ ـ636884659400

57951382كردن اسكنه یا كردن سوراخ ماشینهاي ـ ـ636984659500

58145202كردن ورقه ورقه یا نازك تختههاي صورت به بریدن دادن، شكاف ماشین ـ ـ637084659600

5302263842سایر ـ ـ637184659900

519918582خودكار حدیدهگیر و ابزارگیر ـ637284661000

556063642كارگیر قطعه ـ637384662000

)
ملحقات دیگر و تقسیم
(سرهای) ادوات ـ637484663000Attachments(
510556112 هاماشین براي مختص


64 شماره مشمول ماشینهاي براي ـ ـ637584669100
84512600132


65 شماره مشمول ماشینهاي براي ـ ـ637684669200
84516383212
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637784669300


56 شماره مشمول ماشینهاي براي ـ ـ
لغایت 84


61

84534127532


62 شماره مشمول ماشینهاي براي --637884669400
یا 84 

 63  84584811292


(شده توأم ضربهاي ـ دوار جمله از) دوار نوع ـ ـ637984671100.573191672

558887702سایر ـ ـ638084671900

5166500682نوع هر از مته ـ ـ638184672100

539047782 ارهها ـ ـ638284672200

10265752دندانپزشكي و دندانسازي استفادههاي براي آویز موتور ---638384672910

589817172سایر ـ ـ ـ638584672990

585339702زنجیري اره ـ ـ638684678100

5109979452 سایر ـ ـ638784678900

58953242زنجیري اره براي ـ ـ638884679100

548428802 سایر ـ ـ639084679900

511668762قطعات و اجزاء ـ639484689000

84690000110182

ميباشند محاسبهاي اعمال داراي كه دادهها نمایش و پخش ضبط، جیبي ماشینهاي و كند كار خارجي برق نیروي منبع بدون است قادر كه الكترونیكي حساب ماشین ـ639584701000 1017363412

206562082محاسب ماشینهاي سایر ـ639884703000

101195449712 ميباشند اعتباري كارتهاي وسیلهبه آنها الكترونیكي پرداخت ترمینال كه كارتخوان دستگاههاي ـ ـ ـ639984705010

2614580752 سایر ـ ـ ـ640084705090

5902576402(Note Book) كیفي
(PC) شخصي دادهپردازي خودكار ماشینهاي ـ ـ ـ640484713020

262نابینایان ویژه گویا بریل دادهپردازي خودكار ماشین ـ ـ ـ640584713030

لوحي رایانه ---640684713040  (tablet PC) 5209193042كارت سیم نصب قابلیت با حتي اینچ 7 حداقل لمسي صفحهنمایش با

262نابینایان ویژه گویا بریل  دادهپردازي خودكار ماشینهاي ـ ـ ـ640984714120

262 نابینایان ویژه گویا بریل پردازي داده خودكار ماشین ـ ـ ـ641284714920

خروجي و ورودي واحدهاي بدون شبكه كارت و هارد حافظه، بردها، درایوها، جمله از داخلي متفرعات و واحدها كلیه شامل SERVER كامپیوتر كامل دستگاه ـ ـ ـ641684715020 5587973562

نوري دیسكخوان ---642284717010  519665392

51032156832سایر ---642384717090

5295508082 ویدئو و صدا گرافیك، ،(Mainboard) اصلي برد شامل بردها انواع ـ ـ ـ642484718010

578220772سایر ---642584718090

52سایر ---642784719090

202غیره و شمار اسکناس  قابلیت با حتی اسکناس سورتر ماشین ---643784729080

84731000122932

5190375592سایر ـ ـ644084732900

(... و موشواره رایانه، جعبه كلید، صفحه) پردازی داده خودکار های ماشین انواع تجهیزات در مصرف مورد ملحقات با الكترونیكي غیر و غیرالكتریكي قطعات و اجزاء ـ ـ ـ644284733020 20125765162

101159846932شستن یا جداكردن كردن، غربال جوركردن، دستگاههاي و ماشینها ـ645084741000

10352235232 ساییدن یا خردكردن دستگاههاي و ماشینها ـ645184742000

10245973562سایر ـ ـ645484743900

101681081552دستگاهها و ماشینآالت سایر ـ645584748000

شیشهاي غالف در الكترونیكي، یا الكتریكي آذرخشي نور تولید حباب یا والو یا لوله المپ، سواركردن براي ماشینها ـ645884751000 582185662

52آنها اولیه طرحهاي و اپتیكي الیاف تولید ماشینهاي ـ ـ645984752100

5500177632سایر ـ ـ646084752900

521861662قطعات و اجزاء ـ646184759000

10313112202(Extruders) اكسترودرها ـ646984772000

)
دمیدني قالبگیري ماشینهاي ـ647084773000Blow moulding machines(10159415392

10123700732 حرارت با دادن شكل ماشینهاي سایر و هوا تخلیه با قالبگیري ماشینهاي ـ647184774000

دیگر طریق به چرخ الستیك تویي دادن شكل یا قالبگیري براي یا بادي چرخ الستیك كردن روكش یا گیري قالب براي --647284775100  1058760922

10147074862سایر --647384775900

5142415422قطعات و اجزاء ـ647584779000

5295441672دستگاهها و ماشینآالت ـ647684781000

2:كمتر و بخار اسب 110 قدرت با آسفالت فینیشر ـ ـ ـ647884791010

2:فینیشرها سایر ـ ـ ـ648284791020

515830762نو ـ ـ ـ ـ648384791021
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512747202سایر ـ ـ ـ648684791090


چوبپنبه یا چوب آوردن عمل براي دستگاهها و ماشینآالت سایر و چوبي مواد سایر از یا چوب از ساختماني فیبر تخته چوب، خرده از تخته ساختن براي پرسها ـ648884793000. 5484150992

5239563702كابلسازي یا طنابسازي ماشینهاي ـ648984794000

.نباشد تعرفه دیگر شمارههاي مشمول یا نشده گفته دیگر جاي در كه
(Industrial robots) صنعتي روباتهاي ـ649084795000 5110410532

5383991832برق سیم پیچي بوبین دستگاههاي همچنین فلزات، آوردن عمل براي ـ ـ649584798100

203545162خودرو باالبر شیشه کامل سیستم ـ ـ ـ650384798970

52 خأل پمپ مکانیسم با دامی کود مکانیزه آوریجمع مکنده ماشین ـ ـ ـ650484798980

پرتودیده ایهسته سوخت انحالل برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به مخازن، ---650584798985 52

ایهسته سوخت تولید برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به ها،دستگاه و آالتماشین ---650684798986 52

517091452فلزات ریختهگري براي قالبگیري شاسي ـ651084801000

2625799502(ساده) گاز اجاق مخصوص شیر ---653284818035

) گاز اجاق مخصوص شیر ---653384818036 دارترموکوبل )2617862542

26168452(ترموستاتیک) گاز اجاق مخصوص شیر ---653484818037

261334062گازي بخاري مخصوص شیر ---653584818040

دیواري مخزني، گازي، آبگرمكن مخصوص شیر ---653684818045  26398962

) والوباكس ---653884818060 بیمارستان در مورداستفاده طبي گازهاي جریان تنظیم و كنترل براي جعبه دریك مربوطه فشارسنجهاي و شیر مجموعه  ) 10444192

) خودرو ترموستات ---653984818065 ترموستاتیك شیر )1514924372

1569422872اهرمي بهداشتي شیرآالت براي پالستیكي نوع از شیر مكانیسم ---654784819020

528185252سایر ـ ـ655884829900

كشاورزي و راهسازي ماشینآالت كامیونت، كامیون، مینيبوس، اتوبوس، خودروهاي به مربوط ـ ـ ـ656084831020 1068891442

1067456952سایر ـ ـ ـ656284831090

(Plain shaft bearing) محور ساده یاتاقان رولربیرینگ، یا بلبرینگ با نشده توام یاتاقان، پوسته ـ656484833000 15116761282

قطعات و اجزاء مجزا؛ طور به شده عرضه نیرو انتقال ادوات سایر و خور زنجیر چرخك دندانهدار، چرخهاي ـ656984839000 5214151882

20113773102وانت و سواري خودروهاي به مربوط ـ ـ ـ657084841010

203441042موتورسیكلت به مربوط ـ ـ ـ657284841030

2021949442سایر ـ ـ ـ657384841090

1592522موتورسیكلت به مربوط ـ ـ ـ658184849030

هادينیمه هايپولك یا و بلورین گويهاي ساخت براي دستگاههایي و ماشینها ـ658384861000 52

الكترونیك شده مجتمع مدارهاي یا نیمهرسانا وسایل ساخت براي دستگاههایي و ماشینها ـ658484862000 57013122

5833542تخت صفحه نمایشگرهاي ساخت براي دستگاههایي و ماشینها ـ658584863000

512492742 فصل این
(ج)
9 یادداشت در شده مشخص دستگاههاي و ماشینها ـ658684864000

51634192.ملحقات و قطعات ـ658784869000

51297802سانتيمتر 40 از كمتر قطر با قایق یا كشتي پروانه ـ ـ ـ658884871010

5128902سایر ـ ـ ـ658984871090

517155422سایر ـ659084879000

20222146622ولت 24 و 12 مستقیم جریان با الكتروموتورهاي ـ ـ ـ659185011010

2059283672سایر ـ ـ ـ659385011090

وات 5/37 از  بیشتر قدرت با
(AC/DC) مستقیم و متناوب جریان با
(Universal) سال اونیور موتورهاي ـ659485012000 20327361522

وات 200 حداكثر قدرت تا ولت 24 و 12 (DC) مستقیم جریان با الكتروموتورهاي ـ ـ ـ659585013110 20162409172

2035908142سایر ـ ـ ـ659685013190

537393652وات كیلو 75 حداكثر و وات 750 از بیشتر قدرت به ـ ـ659785013200

512985472كیلووات 375 وحداكثر وات كیلو 75 از بیشتر قدرت به ـ ـ659885013300

517946062كیلووات 375 از بیشتر قدرت به ـ ـ659985013400

2022128072(Asynchronous اسنكرون) سنجابي قفس الكتروموتور ---660085014010

15232893412سایر ـ ـ ـ660185014090

204869502(Asynchronous اسنكرون) سنجابي قفس الكتروموتور ---660285015110

2033331712سایر ـ ـ ـ660385015190

2048473382(Asynchronous اسنكرون) سنجابي قفس الكتروموتور ---660485015210

20171004322سایر ـ ـ ـ660585015290

2068305512(Asynchronous اسنكرون) سنجابي قفس الكتروموتور ---660685015310

20120812872سایر ـ ـ ـ660785015390

206622612(KVA) آمپر كیلوولت 75 حداكثر قدرت به ـ ـ660885016100

2013188202آمپر ولت كیلو 375 حداكثر و آمپر ولت كیلو 75 از بیشتر قدرت به ـ ـ660985016200
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2021273292 آمپر ولت كیلو 750 حداكثر و آمپر ولت كیلو 375 از بیشتر قدرت به ـ ـ661085016300

201720332كمتر و آمپر كیلوولت 1500 قدرت به ـ ـ ـ661185016410

202خورشیدی برق
(ژنراتور) مولد ---661285016420

20204041722سایر ـ ـ ـ661385016490

2043464762آمپر ولت كیلو 75 حداكثر قدرت به ـ ـ661485021100

آمپر ولت كیلو 90 قدرت و هرتز 400 ولت، 115 هواپیما برق تأمین فرودگاهي دیزل ژنراتور ـ ـ ـ661585021210 1089742

2097823742سایر ـ ـ ـ661685021290

10312704252:آمپر كیلوولت 1500 لغایت آمپر كیلوولت 375 از بیشتر قدرت به ـ ـ ـ661785021310

10129325192سایر ـ ـ ـ661885021390

5970978522گرما و برق همزمان تولید گازي مولد ـ ـ ـ661985022010

10106058672سایر ـ ـ ـ662085022090

15491052(دار گیربکس) دنده جعبه با كمتر و مگاوات 2.5 ـ ـ ـ662185023110

5681171562سایر ـ ـ ـ662285023190

2040356292 نیروگاهي ژنراتور توربین مجموعه ـ ـ ـ662385023910

5179142422سایر ـ ـ ـ662485023990

54988262(Electric Rotary Converters) دواربرق مبدل ـ662585024000

206169262القایي ـ ـ ـ663085041010

1040270572الكترونیكي ـ ـ ـ663185041020

152494542سایر ـ ـ ـ663285041090

2012220452جریان ترانسفورماتور  ـ ـ ـ663685043110

209392292ولتاژ ترانسفورماتور ـ ـ ـ663785043120

S.M.Dã52505352 ترانسفورماتور ـ ـ ـ663885043130

208369102سایر ـ ـ ـ663985043190

20951022جریان ترانسفورماتور ـ ـ ـ664085043210

2013934002ولتاژ ترانسفورماتور ـ ـ ـ664185043220

201245202سایر ـ ـ ـ664285043290

202229052جریان ترانسفورماتور ـ ـ ـ664385043310

202471892ولتاژ ترانسفورماتور ـ ـ ـ664485043320

2024073432سایر ـ ـ ـ664585043390

2038411742 آمپر ولت كیلو 500 از بیشتر قدرت به ـ ـ664685043400

2640922622باتري شارژر ـ ـ ـ664885044020

2032251122رایانه تغذیه منبع ـ ـ ـ664985044030

2636494542 تغذیه منبع سایر ـ ـ ـ665085044040

ساعته 8 زماني دورة یك در درصد 01/0 از بهتر ولتاژ تنظیم و آمپر یك حداقل خروجی جریان ولت، 20000 حداقل خروجی ولتاژ پیوسته، فعالیت توانایی با الکترومغناطیسی، روش به اورانیوم ایزوتوپی جداسازی برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به باال، ولتاژ تغذیه منابع ـ ـ ـ665185044041 2080312

ساعته 8 دورة یك در%
01/0 از بهتر ولتاژ تنظیم یا جریان تنظیم یك با و ولت 100حداقل ولتاژ یك در آمپر 500 حداقل خروجی جریان پیوسته تولید توان با الکترومغناطیسی، روش به اورانیوم ایزوتوپی جداسازی برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به باال، ولتاژ مغناطیسی تغذیه منابع ـ ـ ـ665285044042 20271292

20170310952(Inverter) موتور دور كنترل ـ ـ ـ665385044050

U.P.S26107674382 انواع ـ ـ ـ665485044060

S.M.Dã54825682 سلف ـ ـ ـ665585044070

LED10113826882 هایچراغ مخصوص
(درایور) مبدل ـ ـ ـ665685044080

اورانیوم ایزوتوپی جداسازی فرآیند برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به فرکانسی، مبدل ـ ـ ـ665785044085 202

مخابراتي و تصویري و صوتي صنایع در مصرف میليمترمورد 25/9
تا میليمتر 35/6 قطر به القاكنندهها و كویل ـ ـ ـ665985045010 10559602

2044361272فلز از ـ ـ666285051100

206543162الكترومغناطیسي ترمزهاي و كالجها كوپلینگها، ـ666485052000

154307262الكترومغناطیسي سرهاي ـ ـ ـ666585059010

590039502سایر ـ ـ ـ666685059090

53823862(Round Cell) دكمهاي قوههاي ـ ـ ـ666985061030

52(Round Cell) دكمهاي قوههاي ـ ـ ـ667385063030

5417862(Round Cell) دكمهاي قوههاي ـ ـ ـ667785064030

54967722(Round Cell) دكمهاي قوههاي ـ ـ ـ668185065030

529669412(Round Cell) دكمهاي قوههاي ـ ـ ـ668585066030

5217752(Round Cell) دكمهاي قوههاي ـ ـ ـ668985068030

5116044722قطعات و اجزاء ـ669185069000

3251085282سایر ـ ـ ـ669585072090
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588074532كادمیوم ـ نیكل با ـ669685073000

ساعت آمپر 5/2 از باالتر تخت لیتیومی سل ساعت، امپر 2 از باالتر شکل ای استوانه لیتیومی سل ---669985076010 151170772

518027502 انبارهها سایر ـ670185078000

10160368492باتري پلیت  ـ ـ ـ670285079010


10 ردیف مشمول نبوالیزرهاي از غیر التراسونیك بخور دستگاه ـ ـ ـ670985098010
20

9019 2643803822

3294056922سایر ـ ـ ـ671085098090

10179696672تراش ریش ـ671285101000

5425802(چیني پشم) حیوان موزني ماشین ـ ـ ـ671385102010

1053460132سایر ـ ـ ـ671485102090

1050106962موزدایي دستگاههاي ـ671585103000

52879812قطعات و اجزاء ـ671685109000

2096876762جرقهزن شمعهاي ـ671785111000

20573542مغناطیسي لنگرهاي چرخ ماگنتویي؛ دینامهاي روشنكردن، ماگنتوهاي ـ671885112000

262009522وانت و سواريكار سواري، خودروهاي جهت دلكو  ـ ـ ـ671985113010

2011002موتورسیكلت جهت دلكو ـ ـ ـ672085113020

2672612دلكوها سایر ـ ـ ـ672185113030

2647052912كردن روشن كوئلهاي ـ ـ ـ672285113090

2635056552وانت و كار سواري سواري، خودروهاي جهت دینام و استارتر ـ ـ ـ672385114010

كشاورزي و راهسازي ماشینآالت كامیونت، كامیون، مینيبوس، اتوبوس، خودروهاي جهت دینام و استارتر ---672485114020 1031181532

20915052موتورسیكلت مخصوص دینام و استارتر ـ ـ ـ672585114030

205447162سایر ـ ـ ـ672685114090

206915812ژنراتورها سایر ـ672785115000

آن بدنه گرمكردن براي انژكتوري موتورهاي هواي دریچه روي نصب جهت برقي هیتر ـ ـ ـ672885118010 51442302

52استارت اتوماتیک ---672985118020

203683002سایر ـ ـ ـ673085118090

دوچرخه براي استفاده مورد انواع از بصري دادن عالمت یا روشنایي دستگاههاي ـ673285121000 263354012

20110299152وانت و كار سواري سواري، خودروهاي جهت ـ ـ ـ673385122010

كشاورزي و راهسازي ماشینآالت كامیونت، كامیون، مینيبوس، اتوبوس، خودروهاي جهت ـ ـ ـ673485122020 1535017642

2621478902موتورسیكلت جهت ـ ـ ـ673585122030

261555972سایر ـ ـ ـ673685122090

201195912 هاکشنده و تریلرهانیمه تریلرها، كشاورزي، و راهسازي ماشینآالت كامیونت، كامیون، بوس، میني اتوبوس، خودروهاي جهت ـ ـ ـ673785123010

2026691862سایر ـ ـ ـ673885123090

261127842بخار رافع و شیشه كن گرمپاككن، برف ـ673985124000

851290009302

1545521442پاككن برف كامل تیغه ـ ـ ـ674085129010

5128014402سایر ـ ـ ـ674185129090

1099733092ميكنند عمل ديالكتریك دادن دست از یا القا وسیله به كه فرها و كورهها ـ674685142000

10173286762كورهها سایر ـ674785143000

ديالكتریك دادن دست از یا القا وسیله به گرما با مواد آوردن عمل براي دستگاهها سایر ـ674885144000 10114179372

1510261712لحیمكاري تپانچههاي و هویهها  ـ ـ675085151100

5835052(قلع حوضچه) غوطهوري روش به لحیمكاري ماشین ـ ـ ـ675185151910

1510655692سایر ـ ـ ـ675285151990

261372692پالسما جوشكاري ماشین ـ ـ ـ675885153130

2612827672سایر ـ ـ ـ675985153190

206091352سایر ـ ـ676085153900

204998102القایي جوشكاري ماشین ـ ـ ـ676185158010

2054712562سایر ـ ـ ـ676285158090

3251092052مو آرایش دستگاههاي سایر ـ ـ676985163200

555085762سایر ـ ـ677785167900

15246592خودرو فندک الکتریکی کننده گرم مقاومت ـ ـ ـ677885168010

1556471652سایر ـ ـ ـ677985168090

515000000002(گوشی هر برای کمتر و  دالر 300قیمت با
)همراه تلفن گوشي ـ ـ ـ678285171210

264492132سایر ـ ـ ـ678385171290
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5299842 تصویري تلفنهاي ـ ـ ـ678485171810

2626643352سایر ـ ـ ـ678685171890

قبیل از رادیویی
نوری فرستنده و گیرنده دستگاه ---678785176110  SDH-PDH-DWDM هاظرفیت تمامی در  26541560182

سلولی هایشبکه گیرنده و فرستنده پایه هایدستگاه یا ایستگاه ---678885176120  202395611462

5887044202سایر ـ ـ ـ678985176190

328796252تلگرافي یا تلفني
(Switching) سوئیچینگ دستگاههاي ـ ـ ـ679085176210

access point10648321592 و روتر قابلیت با حتي مودم ـ ـ ـ679185176220

52190308452 شبكه
(Convertor) كانورتور شبكه،
(DSlam) لم اس دي شبكه،
(Access Point) پوینت اكسس شبكه،
(Brass) بيرأس شبكه، پلكسر، مالتي شبكه، فایروال شبكه، سوئیچ هاب شبكه، هاب شبكه، روتر شبكه، سوئیچ ـ ـ ـ679285176230

546053342بيسیم حتي شبكه كارت ---679385176240

5832659232دستگاهها سایر ـ ـ ـ679485176290

5300352پیجر ـ ـ ـ679585176910

545059672تلفني–
 رادیو نوع از دستي حمل قابل فرستنده گیرنده، ـ ـ ـ679885176940

520421662تلفني
 رادیو نوع از خودرو در نصب قابل فرستنده گیرنده، ـ ـ ـ679985176950

551813012سایر ـ ـ ـ680285176990

32278104362مخابراتي آنتن ---680485177020

15120618922سایر ـ ـ ـ680585177090

8518100020319752

102گوناگون اشیاء روی شده نصب صورت به حتی ریزمیکروفن ---680685181010

102سایر ---680785181090

26122417142خودرو بلندگوي انواع ـ ـ ـ681085182910

52(Cartridges pick-up) پیكاپ كارتریجهاي ـ682885221000

518133622سایر ـ682985229000

536950892كامپیوتري داریوهاي جهت مغناطیسي نوار با كارتریج ـ ـ ـ683685232960

رول و ورق صورت به حتی مغناطیسي نوار داراي كارتهاي براي مغناطیسي باریكه ---683785232970 54008942

264195122گیرنده دستگاه با شده یكپارچه فرستنده دستگاههاي ـ685085256000

85258000254768512

سنجش ادوات بدون
(traffic) مرور و عبور نظارت برای یا مراقبت برای) بسته مدار دوربین ـ ـ ـ685185258010 10200752822

5225057232سایر ـ ـ ـ685485258090

558060392رادار دستگاههاي ـ685585261000

532628402جهاني موقعیتیاب دستگاه ---685685269110

5141379152سایر ـ ـ ـ685785269190

85284120749202 ردیف نمایشگرهای به مربوط شده مونتاژ اصلی برد ---689085299030

8528 ردیف نمایشگرهای در مصرف مورد الکترونیکی غیر و غیرالکتریکی قطعات و اجزاء ---689185299040 20120662322

52دور راه از کنترل دستگاههای قطعات و اجزا ---689285299050

2021107182تراموا یا راهآهن براي تجهیزات ـ689485301000

2627957322 تجهیزات سایر ـ689585308000

522695582 قطعات و اجزاء ـ689685309000

2022205622همانند دستگاههاي و آتشسوزي یا دزدي خبردهنده دستگاههاي ـ689785311000


(LED) نور
 ساطع دیودهاي با یا
(LCD) مایع كریستال با نشاندهندههاي به مجهز شاخص تابلوهاي ـ689885312000 204141162

5123429372:قطعات و اجزاء ـ ـ ـ690185319090

3213008992سایر ـ ـ ـ690985322590

326927262سایر ـ ـ691085322900

55322272(Pre-set) تنظیم قابل یا متغیر خازنهاي ـ691185323000

511961212سایر ـ ـ ـ691585331090

53678642وات 20 حداكثر قدرت تحمل ظرفیت با ـ ـ691685332100

1514559492الكتریكي موتورهاي سرعت كنترلكننده و انداز راه مقاومت ـ ـ ـ691785332910

15104652زمین اتصال مقاومت ـ ـ ـ691885332920

152505372لوكوموتیو و جرثقیل ترمز مقاومت ـ ـ ـ691985332930

54235012سایر ـ ـ ـ692085332990

5459602وات 20 حداكثر قدرت تحمل ظرفیت با ـ ـ692185333100

53967792سایر ـ ـ692285333900

202500992انژكتوري موتورهاي در سوخت و ورودي هواي تنظیم جهت پتانسیومتر ـ ـ ـ692385334010

548350152سایر ـ ـ ـ692585334090
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15865442522.چاپي مدارهاي692785340000

261717812فیوز ـ692885351000

2637897502سكسیونر ـ ـ ـ692985352110

2631396952دژنكتور ـ ـ ـ693085352120

2610236302سایر ـ ـ ـ693185352190

261364292سكسیونر ـ ـ ـ693285352910

2625199772دژنكتور ـ ـ ـ693385352920

262091232سایر ـ ـ ـ693485352990

2651588722كیلوولت 5/72 از كمتر ولتاژ براي ـ ـ ـ693585353010

265740422سایر ـ ـ ـ693685353090

2630250452سایر ـ ـ ـ693885354090

2613419062سایر ـ693985359000

26627922استوانهاي ـ ـ ـ694185361020

262182302فشنگي ـ ـ ـ694285361030

2629667562سایر ـ ـ ـ694485361090

2670783872اتوماتیك كلیدهاي ـ ـ ـ694585362010

2637440562مینیاتوري كلیدهاي ـ ـ ـ694685362020

269531822جان حفاظت كلیدهاي ـ ـ ـ694785362030

263266992موتوري حفاظت كلیدهاي ـ ـ ـ694885362040

2687957092سایر ـ ـ ـ694985362090

267925872طرفه یك غیراتوماتیك وصل و قطع كلیدهاي ـ ـ ـ695085363010

2617340012 طرفه دو وصل و قطع كلیدهاي ـ ـ ـ695185363020

203665622 آمپر 2 از كمتر جریان با ـ ـ ـ695385364110

20169487862سایر ـ ـ ـ695585364190

202187772آمپر 2 از كمتر جریان با ـ ـ ـ695685364910

چاپی مدار برد روی نصب قابل کم حجم با آمپر 80 از بیشتر و ولت 60 باالی رله ـ ـ ـ695785364920 549802

20120303442سایر ـ ـ ـ695885364990

269889732  المپ سرپیچ ـ ـ696585366100

555563022 چاپي مدار برد روي نصب قابل كانكتور ـ ـ ـ696685366910

8536700019796372

202نوری فیبر مفصل ---696885367010

102سایر ---696985367090

26361107012كابل و سیم براي رابطها و اتصاالت سایر و سرسیم ـ ـ ـ697085369010

برنامهریزي قابلیت داراي و cpu با همراه
(HMI نمایشگر) لمسي پنل كنترل دستگاه ـ ـ ـ697585371020 544424052

10257503212موتوري نقلیه وسایل مطبوع تهویه سیستم به مربوط پنل كنترل ---697685371030

) تصویری و صوتی لوازم و
(...و لباسشویی یخچال،) خانگی، لوازم مخصوص الکتریکی پنل كنترل ---697785371040 و پخش رادیو تلویزیون،  ...)5329778192

40226421942سایر ـ ـ ـ697885371090

4075457422كیلوولت 5/72 حداكثر و ولت 1000 از بیشتر ولتاژ براي ـ ـ ـ697985372010

32133883332سایر ـ ـ ـ698085372090


37 شماره تكیهگاههاي سایر و كابینت میز، كنسول، پانل،تابلو، ـ698185381000
آنها به مربوط دستگاههاي به نشده مجهز 85 2628819402

20107702262سایر ـ ـ ـ698385389090

شود وارد هواپیمایي شركتهاي توسط كه صورتي در هواپیما براي ولت 115 ولتاژ به المپ ـ ـ ـ698885392240 52

20122566342خودرو المپ ـ ـ ـ699285392940

شود وارد هواپیمایي شركتهاي توسط كه صورتي در هواپیما براي ولت 115 ولتاژ به المپ ـ ـ ـ699385392950 52

شود وارد هواپیمایي شركتهاي توسط كه صورتي در هواپیما براي ولت 115 ولتاژ به المپ ـ ـ ـ699785393130 52

10119532باالست بدون كممصرف المپ ـ ـ ـ699885393140

102226472سایر ـ ـ ـ700685393290

5926002الكتریكي قوس المپهاي ـ ـ700885394100

53226802سایر ـ ـ700985394900

5981912ماگنترونها ـ ـ702085407100

5831422 سایر ـ ـ702185407900

526968352تقویتكننده یا گیرنده والوهاي و لولهها ـ ـ702285408100

5674202سایر ـ ـ702385408900



(کمینه) اولویتدالر به 96 واردات ورودی حقوقكاال نوعتعرفه شمارهردیف

516442كاتدي اشعه با لولههاي ـ ـ702485409100

20717450942(الكتریسیته به خورشیدي انرژي تبدیلكننده) خورشیدي پانلهاي ـ ـ ـ703085414010

1532942:(Particle accelerators) ذره شتابدهندههاي ـ704185431000

(Electrophoresis) الكتوفورز یا
(Electrolysis) الكترولیز الكتریكي، آبكاري براي دستگاهها و ماشینها ـ704385433000 1552292482

854331008622

5671662فلزیاب دستگاه ـ ـ ـ704485437010

5142000552سایر ـ ـ ـ704885437090

2627824902جرقهزن شمعهاي براي سیم مجموعههاي ـ ـ ـ705385443010

26302087082زمیني نقل و حمل وسایل براي سیمها مجموعه سایر ـ ـ ـ705485443020

104651662(clock spring) خودرو هوای کیسه به مربوط چرخشی کابل  ـ ـ ـ705585443030

2036020272سایر ـ ـ ـ705685443090

52093431632كوره در استفاده مورد نوع از ـ ـ706485451100

522200672سایر ـ ـ706585451900

باتري مخصوص mm04/0± mm6 و mm04/0± mm09/4 قطرهاي و mm3/0± mm47 طول به باتري زغال ـ ـ ـ706785459010 522712

706885459020

قطر و mm3/0± mm57 طول به باتري زغال ـ ـ ـ


mm04/0± mm8 4 و
±
52باتري مخصوص

101489312سایر ـ ـ ـ706985459090

514971302باال به و كیلوولت  132 فشارقوي ترانسهاي مخصوص توخالي مقره ـ ـ ـ ـ707285462012

201000102سایر ـ ـ ـ ـ707385462013

533730522غیربشقابي نوع از باال به و كیلوولت 63 قوي فشار پستهاي مخصوص ـ ـ ـ ـ707485462021

52645502باال به و كیلوولت 132 قوي فشار ترانسهاي مخصوص توخالي مقره ـ ـ ـ ـ707585462022

203324972سایر ـ ـ ـ ـ707685462029

2018430322پالستیك از ـ ـ ـ707785469010

707885469020

ظرفیت با ترانس مخصوص خازنی بوشینگ ـ ـ ـ


kv 63 لغایت kv 420202

209247002سایر ـ ـ ـ707985469090

101165012فلزي اكسیدهاي از بیشتر یا وزني درصد 80 محتوي ---708085471010

1010082492سایر ـ ـ ـ708185471090

1053294392پالستیكي مواد از عایق قطعات ـ708285472000

5236802762باتريها ـ ـ ـ ـ708585481012

535351162 برقي ـ دیزلي لوكوموتیوهاي ـ709386021000

52سایر ـ709486029000

.(Draisine) درزین و تست واگن ریلگذار، واگن باالست، كوب زیر واگن جرثقیل، واگن كارگاه، واگن مثالً،) خودرو حتي ترامواي؛ یا راهاهن سرویس یا نگهداري و تعمیر نقلیه وسایل709786040000 558722


04 شماره مشمول كه آنهایي استثنايبه) خودرو غیر خاص، منظورهاي براي تراموا یا راهآهن واگنهاي سایر و پست واگن توشه، واگن خودرو؛ غیر تراموا، یا راهآهن مسافري واگن709886050000
.(ميشوند 86 102

102همانند و مخزن واگنهاي ـ709986061000

1037622غیرخودرو سنگین و سبك باري واگنهاي ـ ـ ـ710086063010

102سایر ـ ـ ـ710186063090

102بسته و سرپوشیده واگنهاي ـ ـ710286069100

(Tombereaux بازشو عقب واگنهاي) سانتیمتر 60 از بیش ارتفاع به جدانشدني دیوارههاي با روباز، واگنهاي ـ ـ710386069200 1073541842

103364682سایر ـ ـ710486069900

10703317572راهنما بوژي و محرك بوژي ـ ـ710586071100

1013977342راهنما بوژيهاي و سایربوژيها ـ ـ710686071200


(سیاالت ترابري براي كانتینرها جمله از) كانتینرها711486090000ً .نقل و حمل وسیله نوع هر براي شده تجهیز و شده طراحي مخصوصا 5101946432

568674152 محور تک تراكتور ـ711587011000

58123532 بخار اسب 120 از کمتر  قدرت با كشاورزي تراكتور ـ ـ ـ711787013010

56460052بخار اسب 120 از بیشتر قدرت با كشاورزي تراكتور ---711887013020

51497832سایر ـ ـ ـ711987013090

870190108932862

8701902023582122

8701903055222362

870190409076592
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532635522 الستیكي مخصوص هايچرخ با آب ضد شالیزار تراكتور ـ ـ ـ712087019110

102کمرشکن باغی تراکتورهای ـ ـ ـ712187019120

152سایر ـ ـ ـ712287019190

570863152 الستیكي مخصوص هايچرخ با آب ضد شالیزار تراكتور ـ ـ ـ712387019210

101403852کمرشکن باغی تراکتورهای ـ ـ ـ712487019220

151586632سایر ـ ـ ـ712587019290

102کمرشکن باغی تراکتورهای ـ ـ ـ712687019310

1545082452سایر ـ ـ ـ712787019390

10152942کمرشکن باغی تراکتورهای ـ ـ ـ712887019410

1540295042بخار اسب 120 از کمتر قدرت با كشاورزي تراكتور ـ ـ ـ712987019420

549886582سایر ـ ـ ـ713087019490

10350772کمرشکن باغی تراکتورهای ـ ـ ـ713187019510

52سایر ـ ـ ـ713287019590

51070081582سایر ـ ـ ـ718287041090

102حفاري دكل داراي كامیونهاي ـ719587052000

101327602(بتونیر) بتونساز كامیونهاي ـ719787054000

102كاال بازرسي براي X-Ray نصبشده تجهیزات داراي كامیون ـ ـ ـ719887059010

20207512232وانت و سواري براي ـ ـ ـ721287081010

52تراکتور انواع واژگونی محافظ سازه ---721387081020

8708111010402

8708210013775562

2615569282ایمني كمربندهاي ـ ـ ـ721587082110

20274539862 وانت و سواري براي ـ ـ ـ721787082910

تراکتور کاربرد استقرار اتاقک ---721887082920  52

52 کمباین کاربر استقرار اتاقک ـ ـ ـ721987082930

32311814342 وانت و سواري براي ـ ـ ـ ـ722187083011

3232071912سایر ـ ـ ـ ـ722287083019

ون و  تریلر کشنده کامیون و کامیون کامیونت، بوس،مینی اتوبوس، برای دیگر، ملحقات و ترمز لنت بدون یا با ترمز دیسک و کاسه ----722387083021 1518558172

20352171932 وانت و سواري براي ـ ـ ـ ـ722487083022

152خودرو انواع ترمز لنت کفشک ----722587083023

546062802سایر ـ ـ ـ ـ722687083029

201177956362 وانت و سواري براي ـ ـ ـ722787084010

261277983032 وانت و سواري براي ـ ـ ـ ـ723187085011

267072932 وانت و سواري براي ـ ـ ـ ـ723387085021

723587085031--- محور توپی (Hub) 153985732ون و تریلر کشنده و کامیونت کامیون، بوس،مینی اتوبوس، برای

2663952212 وانت و سواري براي ـ ـ ـ ـ723887087011

2623815592سایر ـ ـ ـ ـ723987087019

20297560462وانت و سواری برای ـ ـ ـ ـ724087087021

وانت و سواري براي ----724487088011  26176718202

وانت و سواري براي ----724687088021  2645757722

وانت و سواري براي ----724887088031  2617477722

وانت و برايسواري ---725287089110  2650633332

وانت و برايسواري ---725487089211  26151256062

) كشاورزي تراكتور و وانت سواري، براي ----725887089311 كالچ صفحه و دیسك حداقل شامل مجموعه ) 26208778572

26390933552 وانت و سواري براي ـ ـ ـ ـ726287089411

2655083862 وانت و سواري براي ـ ـ ـ ـ726987089921

262939122زین ـ ـ ـ732187141010

3219276132بغل درپوش و جاپایي تركبند، اگزوز، تنه، ـ ـ ـ732287141015

325510522 كرپي شاخه، دو ـ ـ ـ732387141020

2615487152پره و طوقه الستیک، استثنای به  كامل، چرخ ـ ـ ـ732587141030

2610272722موتورسیكلت بنزین باك ـ ـ ـ732987141060

2684076672سایر ـ ـ ـ733087141090

871411001340472
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8714191011908402

871419206328322

8714193020881012

8714194011496192

8714195027184682

871419604064312

8714197010519222

871419805722602

8714199050509122

32167341252دوچرخه براي دوشاخه و تنه ـ ـ ـ733287149110

209871622سایر ـ ـ ـ733487149190

2614330722چرخ پره و طوقه ـ ـ733587149200

2638651242زین ـ ـ733887149500

2017658882دوچرخه براي ركاب و ركاب پنجه ـ ـ ـ733987149610

204194922سایر ـ ـ ـ734187149690

(Non-Powerd) موتور بدون
(Aircraft) هوایي نقلیه وسایل سایر و
(Hang) مثلثي بال گالیدر گالیدر، ؛(Dirigibles) هوایي كشتی و بالون735888010000 152

سرنشین بدون پرندههای ---735988021110  152

152 سایر ---736088021190

52كیلوگرم 2000 از بیشتر وزن به بار بدون ـ ـ736188021200

سرنشین بدون پرندههای ---736288022010  152

152 سایر ---736388022090

كیلوگرم 15000 حداكثر و كیلوگرم 2000 از بیشتر وزن به بار بدون هوایي، نقلیه وسایل سایر و هواپیما ـ736488023000 52

كیلوگرم 15000 از بیشتر وزن به بار بدون هوایي، نقلیه وسایل سایر و هواپیما ـ736588024000 52

آن جنبي نقلیه وسایل و پیما فضا پرتاب نقلیه وسایل و(ماهوارهها جمله از) فضایي نقلیه وسایل ـ736688026000 52

52آنها قطعات و اجزاء و هوایي رزم آموزش دستگاه ـ ـ737388052100

52سایر ـ ـ737488052900

15556132عمومي تفریحي قایقهاي ـ ـ ـ737589011010

52سایر ـ ـ ـ737689011090

52تانكرها ـ737789012000


20 فرعي شماره مشمول كه آنهایي از غیر سردخانهدار، آبي نقلیه وسایل ـ737889013000
ميشوند 8901 52

كاال و اشخاص توام نقل و حمل براي آبي نقلیه وسایل سایر و كاال نقل و حمل براي آبي نقلیه وسایل سایر ـ737989019000 52770002

.صیادي محصوالت كردن كنسرو یا آوردن عمل براي آبي نقلیه وسایل سایر و كارخانهاي كشتيهاي صیادي؛ آبي نقلیه وسایل738089020000 5408402

40130352بادكردن قابل قایقهاي ـ738189031000

402كمكي موتور بدون یا با بادباني، قایقهاي ـ ـ738289039100

403116062 ورزشي تفریحي قایقهاي ـ ـ ـ738389039210

40304482سایر ـ ـ ـ738489039290

890399001888402

52اسکی جت ---738589039910

402سایر ---738689039990

52.جلوران و یدككش شناورهاي738789040000

52الیروب كشتيهاي ـ738889051000

52استخراج یا حفاري غوطهور یا شناور سكوهاي ـ738989052000

543822سایر ـ739089059000

52جنگي كشتيهاي ـ739189061000

152سایر ـ739289069000

5474032بادكردن قابل كلك ـ739389071000

554637152سایر ـ739489079000


كردن اوراق براي شناور ادوات سایر و آبي نقلیه وسایل739589080000.52

5159479552سایر ـ ـ ـ739990011090

52استقطاب ماده از صفحه و ورق ـ740090012000

544664672كانون تك ـ ـ ـ740490015010

583424482سایر ـ ـ ـ740590015090

عكس کردن کوچک یا كردن بزرك هايدستگاه براي یا پروژكتور عكاسي، دوربین براي ـ ـ740790021100 59497062
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5565022فیلتر ـ740990022000

151505372چشمي دو دوربین ـ741690051000

154726592منشور با چشمي یك دوربین ـ ـ ـ741790058010

51377432(پایه ازجمله) متفرعات و قطعات و اجزاء ـ741990059000

ً كه عكاسي دوربین ـ742090063000 :جرمشناسي یا قانوني پزشكي مقاصد براي تطبیقي دوربین است؛ شده طراحي بدن داخلي اعضاي جراحي یا پزشكي معاینه براي یا هوایي عكسبرداري براي زیرآبي، عكسبرداري براي مخصوصا 5180992

56079672فوري چاپ و ظهور با عكاسي دوربین ـ742190064000

52 میلیمتر 35 حداكثر پهناي با رول صورت به فیلمهاي با عكاسي براي ،(لنزي تك انعكاس) شیئي عدسي میان از دید كردن میزان وسیله با ـ ـ742290065100

52میلیمتر 35 از كمتر پهناي با رول صورت به فیلمهاي با عكاسي براي سایر، ـ ـ742390065200

52میلیمتر 35 پهناي با رول صورت به فیلمهاي با عكاسي براي سایر، ـ ـ742490065300

54410042(الكترونیكي) تخلیه المپ با آذرخشي نور تولید دستگاه ـ ـ742690066100

5873932سایر ـ ـ742790066900

52934232عكاسي دوربین براي ـ ـ742890069100

515023122سایر ـ ـ742990069900

5470862هادوربین ـ743090071000

53271692 دوربین براي ـ ـ743290079100

51081112پروژكتور براي ـ ـ743390079200

10371262(پروسسور) پزشكي امور در رادیولوژي فیلم كردن ظاهر دستگاههاي ---743690101010

549002دندانپزشكي كاربردهاي براي رادیولوژي فیلم كردن ظاهر دستگاه ---743790101020

103639012سایر ---743890101090

58995562پروژكسیون براي پرده ـ744090106000

536246372برد گونه هر فاقد مایع كریستال صفحه ـ ـ ـ745090138010

151984782سایر ـ ـ ـ745190138090

5466162جهتیاب نماهاي قطب ـ745390141000

51328792دستگاهها و آالت سایر ـ745590148000

523850822مسافتیاب ـ745790151000

517623112 تاكئومترها و تاكیمترها و
(زاویهیابها) تئودولیتها ـ745890152000

15277492فتوگرامتري دستگاههاي و آالت ـ746090154000

527851832لرزهنگاري دستگاههاي و آالت ـ ـ ـ746190158010

1521688362وزنه بدون یا با كمتر یا و سانتيگرم 5 حساسیت با ترازو ـ ـ ـ746590160010

209034032 ریاضي محاسبه یا كشي خط رسامي، آالت سایر ـ746890172000

90181200578184572

9018193110157652

901819393133022

52تایر سیلیكون ـ ـ ـ752690185020

2:الكتروكاتر دستگاه ـ ـ ـ752990189010

2:كلیه سنگشكن دستگاه ـ ـ ـ753690189050

پزشکی ساکشن ---753990189060 :2

901890612016732

(8705 ردیف دستگاههاي استثناي به) كاال بازرسي براي موبایل X-RAY دستگاه ـ ـ ـ757690221910 561240992

5121501982كاال بازرسي براي X-RAY دستگاههاي سایر ـ ـ ـ757790221920

1511674672سایر ـ ـ ـ757890221990

9022290016632732

و آشکارساز رادیواکتیو، چشمه از متشکل سطحی پرتوهای بهکارگیری با چگالیسنج ---758090222910  ... 52

و آشکارساز رادیواکتیو چشمه از متشکل هستهایی پرتوهای بهکارگیری با سطحسنج ---758190222920  ...52

52 سایر ---758290222990

9023000056455622

52انسان بدن آناتومی مدلهای ---758590230010

1519631842سایر ـ ـ ـ759490251990

151634402دیجیتالي سنج رطوبت ـ ـ ـ759590258010

518265092سایر ـ ـ ـ759690258090

154860192اولتراسونیك طریق به سنج سطح ـ ـ ـ759990261020

1525590582مخازن در مایعات سنج ارتفاع ـ ـ ـ760090261030

531953342سایر ـ ـ ـ760190261090
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15138910902فشار كردن چك یا سنجش براي ـ760290262000


 توانایی با قرمز، مادون جذب گرسنجش ـ ـ ـ761290275020
درصد 90 از باالتر یا برابر دوتریوم غلظت در دوتریوم، به هیدروژن هاینسبت برخط گیریاندازه 152

152آن یونی منابع و UF6 جرمی سنجطیف  ـ ـ ـ762090278070

2022264322گاز كنتور براي  ـ ـ ـ763290289010

2044051192مایعات كنتور براي ـ ـ ـ763390289020

202الكترومكانیكي نوع از برق كنتور براي ـ ـ ـ763490289030

آنها مخصوص شده مونتاژ بردهای جمله از برق کنتورهای قطعات و اجزا  ـ ـ ـ763590289040 3213369512

155335012همانند و سنج گام شمار، كیلومتر تاكسیمتر، تولید، كنتور دورسنج، كنتور ـ763790291000

55030932تاخوگراف ـ ـ ـ763890292010

2612421552سیكلت موتور براي ـ ـ ـ ـ763990292021

202257572وانت و كار سواري سواري، براي ـ ـ ـ ـ764090292022

10831982اتوبوس و كامیون براي ـ ـ ـ ـ764190292023

15258622سایر ـ ـ ـ ـ764290292029

152554772سایر ـ ـ ـ764390292090

59036372 نگارها نوسان و نماها نوسان ـ764690302000

517199682ثبت وسیله فاقد مولتيمترهاي  ـ ـ764790303100

52434582ثبت وسیله داراي مولتيمترهاي ـ ـ764890303200

512095842ثبت وسیله فاقد سایر، ـ ـ764990303300

530852212ثبت وسیله داراي سایر، ـ ـ765090303900

ً دستگاهها، و آالت سایر ـ765190304000 (پسوفومتر دیستورسیومتر، كردومتر، هیپومتر، مثالً) راهدور از ارتباطات براي شده طراحي مخصوصا 52738312

90308200635042

بدن رادیواکتیو سطحی آلودگی سنجش دستگاه ---765290308210  102

52سایر ---765390308290

549752042ضبطكننده آالت با همراه سایر، ـ ـ765490308400

537021842سایر ـ ـ765590308900

1512733552خودرو چرخ باالنس دستگاههاي ـ ـ ـ765790311010

527417322سایر ـ ـ ـ765890311090

594828172 آزمایش دستگاههاي ـ765990312000

ميگیرند قرار استفاده مورد نیمههادي ادوات ساختن در كه شبكههایي یا فتوماسكها كنترل براي یا نیمههادي ادوات یا نازك ورقههاي كردن چك براي --766090314100 54607752

553090412(وزن سنجش سلول) لودوسل ـ ـ ـ766490318030

5129942752سایر ـ ـ ـ766690318090

4058357482ترموستات ـ766890321000

579208212مانوستات ـ766990322000

548530302پنوماتیكي یا هیدرولیكي ـ ـ767090328100

2014834092پیلوت اكسي ـ ـ ـ767190328910

خودرو موتور کنترل یونیت ---767490328940  (ECU)202

20148838622سایر ـ ـ ـ767590328990

2619575102ترموكوبلها سایر ـ ـ ـ767890330020

4042704532 سایر ـ ـ ـ778994032090

5556699342سایر ـ ـ780094038900

15175169612شیشه از ـ ـ782394059100

1528977962پالستیكي مواد از ـ ـ782494059200

5215542(توري سرامیكي دارندهنگه) توري چراغهاي سرپیچ ـ ـ ـ782594059910

52غیربرقي چراغهاي براي سرپیچها سایر ـ ـ ـ782694059920

159833602مربوطه استاندارد متفرعات و اشیاء همراه به حتي بیلیارد میز ـ ـ ـ783995042010

دسته بدون یا با بسته، هم به نباتي مواد سایر از یا نازك شاخههاي از متشكل بروس، و جاروب ـ789596031000 2012925502

20209039092 عاریه دندان مسواك همچنین و دندان مسواك  ـ ـ789696032100

264051372سایر ـ ـ ـ789996033090

1569116942سایر ـ ـ ـ790696039090

20632512آنها قطعات و اجزاء و فشاري سردست دگمه و فشاري دگمه قابلمه، دگمه ـ790996061000

209164832نسجي مواد با نشده پوشانده پالستیكي، مواد از ـ ـ791096062100

2028873582نسجي مواد با نشده پوشانده معمولي، فلزات از ـ ـ791196062200

201679992سایر ـ ـ791296062900
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1510923412تكمیلنشده دگمه دگمه؛ قطعات و اجزاء سایر و دگمه پولك ـ791396063000

321351422 معمولي فلزات از دندانه با ـ ـ791496071100

3235917962سایر ـ ـ791596071900

3214117392قطعات و اجزاء ـ791696072000

556506432سایر ـ792996099000

2082471012پالستیكي مواد از یا سفت كائوچوي از ـ ـ794096151100

553944762 آنها سر و تجهیزات و همانند آرایشي پاشندههاي و عطرپاش ـ794396161000

262990022پاكیزگي یا آرایشي فرآوردههاي استعمال براي كوچك و بزرگ پودرزنهاي ـ794496162000

.مغازهها ویترین تزئین براي متحرك نمایشهاي سایر و متحرك آدمكهاي چوبي؛ آدمكهاي سایر و خیاطي مانكن794696180000 553758852

باشد میلیمتر 660 آن خارجي پوشش طول حداقل كه طوري به بزرگساالن كامل پوشك ـ ـ ـ794796190010 2654516592

32194221062سایر ـ ـ ـ794896190090

205330052درصد 24 از كمتر داخل ساخت با ـ ـ ـ795898842910

20114580012درصد 20 از کمتر داخل ساخت با ----796698870121

) درصد 30 از کمتر داخل ساخت با ----796998870221 ون و مینیبوس اتوبوس، )2681175992

202752712 الستیک استثنای به درصد 20 از کمتر داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ797398870301

402273764032درصد 20 از كمتر داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ797698870311


 از کمتر تا  درصد 20 داخل ساخت با  ـ ـ ـ ـ797798870312
3217481451792الستیك استثنايبه درصد 30

263144138022الستیك استثناي به درصد 40
از کمتر تا درصد 30 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ797898870313

206438179532الستیك استثنايبه  درصد 60
از کمتر تا  درصد 40 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ797998870314

55716886692درصد 20 از كمتر داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ798198870321


 از کمتر تا درصد 20 داخل ساخت با  ـ ـ ـ ـ798298870322
4035975302الستیك استثنايبه درصد 30

322الستیك استثناي به درصد 40
از کمتر تا درصد 30 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ798398870323

262الستیك استثنايبه درصد 50
از کمتر تا درصد 40 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ798498870324

202الستیك استثنايبه درصد 60
از کمتر تا درصد 50 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ798598870325

552الستیك استثنايبه درصد 30 از کمتر تا درصد 20 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ798798870331

402الستیك استثنايبه درصد 40 از کمتر تا درصد 30 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ798898870332

322الستیك استثنايبه درصد 50 از کمتر تا درصد 40 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ798998870333

202الستیك استثنايبه درصد 60 از کمتر تا درصد 50 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ799098870334

322 درصد 20 از کمتر داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ799298870336

262الستیك استثنايبه درصد 30 از کمتر تا درصد 20 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ799398870337


 از کمتر تا درصد 30 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ799498870338
202الستیك استثنايبه درصد 40

322درصد 20 از كمتر داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ799698870341


 از کمتر تا درصد 20 داخل ساخت با  ـ ـ ـ ـ799798870342
262الستیك استثنايبه درصد 30

202الستیك استثنايبه بیشتر و درصد 30 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ799898870343

402الستیک استثنای به درصد 30 از کمتر تا درصد 20 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ799998870351

322الستیک استثنایبه درصد 40
از کمتر تا درصد 30 داخل ساخت با  ـ ـ ـ ـ800098870352


 از کمتر تا درصد 40 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ800198870353
262الستیک استثنایبه درصد 50

202الستیک استثنایبه درصد 60
از کمتر تا درصد 50 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ800298870354

322درصد 20 از كمتر داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ800498870421

26342الستیك استثنايبه درصد 30
از کمتر تا درصد  20 داخل ساخت با  ـ ـ ـ ـ800598870422


 از کمتر تا 30 درصد  داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ800698870423
202الستیك استثنايبه درصد 40

20117177972 درصد 20 از كمتر داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ800898870431

4039840362درصد 20 از كمتر داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ801198870441

32287284532الستیك استثنايبه درصد 30
از کمتر تا درصد 20  داخل ساخت با  ـ ـ ـ ـ801298870442

26150120992الستیك استثنايبه درصد 40
از کمتر تا درصد 30 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ801398870443

20124254282الستیك استثنايبه درصد 60
از کمتر تا درصد 40 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ801498870444

32193296792 الستیک و انجین استثنایبه درصد 20 از كمتر داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ801898871181

26107995292الستیک و انجین استثنایبه درصد30 از کمتر تا درصد 20 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ801998871182

20209876692 الستیک استثنایبه درصد 40 از کمتر تا درصد 30 داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ802098871183

547343682(الستیک استثنای به) درصد 14 از کمتر داخل ساخت با ـ ـ ـ ـ802598871195

تاریخی موتوری نقلیه وسایل ---802798871200  (CBU)52


