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2619862353مسابقه براي اسب ـ ـ ـ21012910

403سایر ـ ـ ـ31012990

53االغ ـ41013000

323سایر ـ51019000

53خالص نژاد مولد ـ151031000

53كیلوگرم 50 از كمتر وزن به ـ ـ161039100

53بیشتر یا كیلوگرم 50 وزن به ـ ـ171039200

103سایر ـ ـ ـ311051290

323مرغابيها ـ ـ321051300

153 غازها ـ ـ331051400

153شاخدار مرغ ـ ـ341051500

553تجاري هیبرید مرغ ـ ـ ـ351059410

553تخمگذار مرغ پولت ـ ـ ـ361059420

553سایر ـ ـ ـ371059490

553سایر ـ ـ381059900

542473(سرمسازي و آزمایشگاهي پزشكي،) تحقیقات براي ـ ـ ـ391061110

2029353سایر ـ ـ ـ401061190

) تحقیقات براي ---411061210 سرمسازي و آزمایشگاهي پزشكي، )53

203سایر ـ ـ ـ421061290

203صحرایي خرگوشهاي و خرگوشها ـ ـ451061400

553معمولي گربه و سگ ـ ـ ـ461061910

راهنما و پلیس شده تربیت و آزمایشگاهي و پزشكي تحقیقات براي  وگربه  سگ ـ ـ ـ471061920 53

53آزمایشگاهي و پزشكي تحقیقات براي سایر ـ ـ ـ481061930

203سایر ـ ـ ـ491061990

53(سرمسازي و پزشكي،آزمایشگاهي) تحقیقات براي ـ ـ ـ501062010

2035643سایر ـ ـ ـ511062090

53(سازي  سرم و آزمایشگاهي پزشكي،) تحقیقات براي ـ ـ ـ521063110

203سایر ـ ـ ـ531063190

590663سرمسازي و پزشكي،آزمایشگاهي تحقیقات براي ـ ـ ـ541063210

2092193سایر ـ ـ ـ551063290

203 استرالیایي شترمرغ ـ ـ ـ571063320

203سایر ـ ـ ـ591063390

53(سازيسرم و آزمایشگاهي پزشكي،) تحقیقات براي ـ ـ ـ601063910

564703فنچ و عشق مرغ قناری، شامل  زینتی پرندگان ـ ـ ـ611063920

53سایر ـ ـ ـ621063990

203سایر ـ ـ ـ651064130

203سایر ـ ـ661064900

53(سازيسرم و  آزمایشگاهي پزشكي،) تحقیقات براي ـ ـ ـ671069010

263(Veal) گوساله ـ ـ ـ702011010

263سایر ـ ـ ـ712011090

263ران ـ ـ ـ722012010

263راسته ـ ـ ـ732012020

263سینه و سردست ـ ـ ـ742012030

263سایر ـ ـ ـ752012090

263ران ـ ـ ـ822022010

263راسته ـ ـ ـ832022020

26352984373سینه و سردست ـ ـ ـ842022030

263سایر ـ ـ ـ852022090

153شقه یا الشه ـ ـ902031100

153استخوان با آن، قطعات و سردست ژامبون، ـ ـ912031200

153سایر ـ ـ922031900

153شقه یا الشه ـ ـ932032100

153استخوان با آن، قطعات و سردست ژامبون، ـ ـ942032200
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153سایر ـ ـ952032900

53بز گوشت ـ1042045000

403.منجمد یا كرده سرد تازه، استر، یا قاطر االغ، اسب، گوشت1052050000

403كرده سرد یا تازه گاو، نوع از ـ1062061000

403زبان ـ ـ1072062100

403جگر ـ ـ1082062200

403سایر ـ ـ1092062900

53سردكرده یا تازه خوك، نوع از ـ1102063000

53جگر ـ ـ1112064100

53سایر ـ ـ1122064900

403سردكرده یا تازه سایر، ـ1132068000

403منجمد سایر، ـ1142069000

263سردكرده یا تازه قطعات، صورت به نشده بریده ـ ـ1152071100

263منجمد قطعات، صورت به نشده بریده ـ ـ1162071200

553مرغ كرده سرد یا تازه قطعات ـ ـ ـ1172071310

553مرغ كرده سرد یا تازه احشای ـ ـ ـ1182071320

553خمیر ـ ـ ـ1192071410

553 قطعات ـ ـ ـ1202071420

553 احشاء ـ ـ ـ1212071430

553سردكرده یا تازه قطعات، صورت به نشده بریده ـ ـ1222072400

553منجمد قطعات، صورت به نشده بریده ـ ـ1232072500

553سردكرده یا تازه احشای و قطعات ـ ـ1242072600

553خمیر ـ ـ ـ1252072710

553سایر ـ ـ ـ1262072790

553سردكرده یا تازه قطعات، صورت به نشده بریده ـ ـ1272074100

553منجمد قطعات، صورت به نشده بریده ـ ـ1282074200

553كرده سرد یا تازه چرب، جگر ـ ـ1292074300

553سردكرده یا تازه سایر، ـ ـ1302074400

553منجمد سایر، ـ ـ1312074500

553سردكرده یا تازه قطعات، صورت به نشده بریده ـ ـ1322075100

553منجمد قطعات، صورت به نشده بریده ـ ـ1332075200

553سردكرده یا تازه چرب، جگر ـ ـ1342075300

553سردكرده یا تازه سایر، ـ ـ1352075400

553منجمد سایر، ـ ـ1362075500

553شاخدار مرغ ـ1372076000

203وحشي یا اهلي خرگوش از ـ1382081000

203(Primates) میمونها از ـ1392083000

203 (pinnipedia گونه از پستانداران) ماهيها گراز و دریایي شیرهاي فكها، از ،(Sirenia راسته از پستانداران) آبي گاو و دریایي گاو دریایي كوچك ازنهنگهاي ،(Cetacea راسته نوع از پستانداران) دریایي خوكهاي و دولفینها نهنگها، از ـ1402084000

203(دریایي الكپشت و مار ازجمله) خزندگان از ـ1412085000

203(camelidae) شتر گونههاي سایر و شترها از ـ1422086000

203سایر ـ1432089000

53 خوكها از ـ1442091000

53سایر ـ1452099000

53استخوان با صورت به آنها، قطعات و سردست ژامبون، ـ ـ1462101100

53آن قطعات و (گوشت به چسبیده چربي رگههاي با) سینه ـ ـ1472101200

53سایر ـ ـ1482101900

403گاو نوع از حیوانات گوشت ـ1492102000

403میمون از --1502109100

)  دریایي خوكهاي و دلفینها نهنگها، از --1512109200 راسته از پستانداران  Celecea) ) دریایي گاو و دریایي كوچك نهنگهاي از ؛ راسته از پستانداران  Sirenia) ) گرازماهيها و دریایي شیرهاي فكها، از ؛ گونه از پستانداران  Pinnipedia).  323

) خزندگان از --1522109300 الكپشتدریایي و مار جمله از )323

323سایر --1532109900

1512050373شیرین آب ـ ـ1543011100

156993123سایر  ـ ـ1553011900
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323 سایر ـ ـ ـ1583019190

263(Anguilla گونه) مارماهي ـ ـ1593019200

323سایر ـ ـ ـ1613019390

53  (thunnus maccoyii)جنوب بلوفین تن ماهيهاي ـ ـ1633019500

553سایر ـ ـ ـ1663019990


 قزلآال --1673021100
 (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)403

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)آرام اقیانوس آزاد ماهی ـ ـ1683021300 263

2621406513.دانوب آزاد ماهی و اطلس اقیانوس آزاد ماهی ـ ـ1693021400

263سایر ـ ـ1703021900

263  (Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis) هالیبوت ـ ـ1713022100

263(Pleuronectes platessa)  ماهیان حلوا ـ ـ1723022200

Solea 263) گونه( ماهیان كفشك ـ ـ1733022300

263(ماکسیما پستا) توربوت ماهي ـ ـ1743022400

53سایر ـ ـ1753022900

103 آلباكور ـ ـ1763023100

103  یلوفین ـ ـ1773023200

53راه راه شكم با بونیت یا جك اسكیپـ ـ1783023300

103 آي بیگ ـ ـ1793023400

103 اطلس و آرام اقیانوس بلوفین تن ماهي ـ ـ1803023500

103 جنوب بلوفین تن ـ ـ1813023600

53سایر ـ ـ1823023900

53(Clupea harengus, Clupea pallasii) شاهماهي --1833024100

آنچوي ماهي --1843024200 .53

ساردین ماهي --1853024300  (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینال (Sardinella spp.)، كوچك شاهماهي  (sprsttus sparttus)53

263 بلومكرل ـ ـ ـ1863024410

153 سایر ـ ـ ـ1873024490

263 مكرل هورس و جك ـ ـ1883024500

53 كوبیا ـ ـ1893024600

53ماهي نیزه یا ماهی شمشیر ـ ـ1903024700

53سایر  ـ ـ1913024900

كاد ماهي --1923025100  53

داك هاد ماهي --1933025200  53

پوالك یا ماهي زغال --1943025300  (Pollachius virens)53

هیك ماهي --1953025400  

(Merluccius spp. Urophycis spp.)53

) آالسكا ماهي زغال --1963025500 کالکوگراما تراگرا )53

بلووایتینگ ماهي --1973025600  (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)  53

53 سایر --1983025900

553(.Oreochromis spp) تیالپیا ـ ـ1993027100

(.Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp)ماهي گربه ـ ـ2003027200 403

(مگالوبراما هایگونه هوونی، لپتوباربوس هاسلتی، اوستئوچیلوس البئو، هایگونه کاتال، کاتال پیسئوس، فارینگودون میلو سیرینوس، هایگونه هیپوفتالمیچیتس، هایگونه ایدلوس، ستونرفارینگودون کاراسیوس، هایگونه سیپرینوس، هایگونه) کپور هایماهی ـ ـ2013027300 403

263(.Anguilla spp) مارماهي ـ ـ2023027400

263 سایر ـ ـ2033027900

403 كوسهماهيها سایر و سگماهي ـ ـ2043028100

403  (Rajidae) ماهي سفره ـ ـ2053028200

403(.Dissostichus spp) نیشدندان ماهي ـ ـ2063028300

323(.Dicentrarchus spp) سيباس ماهي ـ ـ2073028400

203  (Sparidae) سيبریم ماهي ـ ـ2083028500

263 سایر ـ ـ2093028900

53منی و تخم جگر،  ـ ـ2103029100

553کوسه هایباله  ـ ـ2113029200

553سایر ـ ـ2123029900

203   كلمبیا شمال ریز آزاد ماهی ـ ـ2133031100

263 آرام اقیانوس آزاد ماهی سایر ـ ـ2143031200
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549005633 (hucho hucho) دانوب آزاد ماهي و (salmo salar) اطلس اقیانوس آزاد ماهيهاي ـ ـ2153031300

(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)قزلآال ماهي ـ ـ2163031400 553

323سایر ـ ـ2173031900

553(.Oreochromis spp)  تیالپیا ـ ـ2183032300

(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)ماهي گربه ـ ـ2193032400 553

(مگالوبراما هایگونه ، هوونی لپتوباربوس هاسلتی، اوستئوچیلوس البئو، هایگونه کاتال، کاتال پیسئوس، فارینگودون میلو سیرینوس، هایگونه هیپوفتالمیچیتس، هایگونه ایدلوس، ستونرفارینگودون کاراسیوس، هایگونه سیپرینوس، هایگونه) کپور هایماهی ـ ـ2203032500 553

263(Anguilla spp) مارماهي ـ ـ2213032600

323سایر ـ ـ2223032900

Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)هالیبوت ـ ـ2233033100 203

20549203(Pleuronectes platessa) ماهیان حلوا ـ ـ2243033200

263(Solea گونه)« Sole» ماهیان كفشك ـ ـ2253033300

203(ماکسیما پستا) توربوت هایماهی ـ ـ2263033400

53سایر ـ ـ2273033900

153(Thunnus alalunga) ژرمون یا سفید تن ـ ـ2283034100

(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)   آرام و اطلس اقیانوس بلوفین تن ماهي ـ ـ2323034500 203

153(Thunnus maccoyii)  جنوب قرمز تن ـ ـ2333034600

263 (Sprattus sprattus) كوچك شاهماهي ،(Sardinella spp) ساردینال ،(Sardina pilchardus, Sardinops spp) ساردینها ـ ـ2363035300

323(Trachurus spp) مكرل هورس و جك ماهي ـ ـ2393035500

323 (Rachycentron canadum)كوبیا ماهي ـ ـ2403035600

103(Xiphias gladius) ماهي نیزه ـ ـ2413035700

53سایر ـ ـ2423035900

(Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) كاد ماهي  ـ ـ2433036300 53

53(Melanogrammus aeglefinus) هداك ماهي ـ ـ2443036400

263(Pollachius virens) پوالك یا ماهي زغال ـ ـ2453036500

531154833(.Merluccius spp. Urophycis spp) هیك ماهي ـ ـ2463036600

323(تراگراکالکوگراما) آالسکا ماهی زغال ـ ـ2473036700

53  (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) ماهيبلووایتینگ ـ ـ2483036800

527853163 سایر ـ ـ2493036900

263 كوسهها انواع و ماهي سگ ـ ـ2503038100

553  (Rajidae) ماهي سفره ـ ـ2513038200

263(.Dissostichus spp) دندان نیش ماهي ـ ـ2523038300

323(.Dicentrarchus spp) سيباس ماهي ـ ـ2533038400

51749053 سایر ـ ـ2543038900

263منی و تخم جگر،  ـ ـ2553039100

553کوسه هایباله  ـ ـ2563039200

553سایر ـ ـ2573039900

553(Oreochromis spp) تیالپیا ماهي ـ ـ2583043100

(.Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp)گربهماهي ـ ـ2593043200 553

403(lates niloticus) نیل  سوف ماهي ـ ـ2603043300

403سایر ـ ـ2613043900

403 (Huchohucho) دانوب سالمون ،(Salmo salar) اطلس اقیانوس سالمون  ,(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)   آرام اقیانوس آزاد ماهی ـ ـ2623044100

(salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)   قزلآال ماهي انواع  ـ ـ2633044200 553

(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)پهن ماهيهاي ـ ـ2643044300 403

Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae403   خانوادههاي از ماهي ـ ـ2653044400

ماهي نیزه --2663044500  (xiphias gladius)403

دندان نیش ماهي --2673044600  (Dissostichus spp.)553

403هاکوسه سایر و ماهی سگ  --2683044700

403 (راجیدا) هاماهی چارگوش و هاماهی پرتو  --2693044800

403 سایر --2703044900

403 ،(چانا هایگونه) سرماری هایماهی و (تیکوس نیلو لیتس) نیل پرش هایماهی ،(انگولیا هایگونه) هامارماهی ،(مگالوبراما هایگونه هوونی، لپتوباربوس هاسلتی، استئوچیلوس البئو، هایگونه کاتال، کاتال پیسئوس، مایلوفارینگودون کرینوس، هایگونه هیپوفتالمیچتیس، هایگونه ایدلوس، ستنوفارینگودون کراسیوس، هایگونه سیپرینوس، هایگونه) کپور هایماهی ،(ایکتالوروس هایگونه کالریاس، هایگونه سیلوروس، هایگونه پانگاسیوس، هایگونه) هاماهی گربه ؛(اوروکرومیس هایگونه) تیالپیا هایماهی ـ ـ2713045100

403 آزاد ماهي ـ ـ2723045200

Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae403   خانوادههاي از ماهي ـ ـ2733045300

403(xiphias gladius) ماهي نیزه ـ ـ2743045400
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553(.Dissostichus spp) دندان نیش ماهي ـ ـ2753045500

403هاکوسه سایر و ماهی سگ  --2763045600

403 (راجیدا) هاماهی چارگوش و هاماهی پرتو --2773045700

403 سایر ـ ـ2783045900

55481651503(Oreochromis spp) تیالپیا ـ ـ2793046100

(.Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp) گربهماهي ـ ـ2803046200 553

263(Lates niloticus) نیل  سوف ـ ـ2813046300

403سایر ـ ـ2823046900

(Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) كاد ماهي  ـ ـ2833047100 263

403(Melanogrammus aeglefinus)   هادداك ماهي ـ ـ2843047200

553(Pollachius virens) پوالك یا ماهي زغال ـ ـ2853047300

261319173(.Merluccius spp. Urophycis spp)   هیك ماهي ـ ـ2863047400

263( گراما کالگو تراگرا ) آالسکا ماهی زغال ـ ـ2873047500

4022158553سایر ـ ـ2883047900

(hucho hucho) دانوب سالمون و (salmo salar) اطلس اقیانوس سالمون ،(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) آرام اقیانوس سالمون ـ ـ2893048100 403442103

(Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)قزلآال ماهي انواع ـ ـ2903048200 554167273

(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)   پهن ماهي انواع ـ ـ2913048300 403358173

323(Xiphias gladius) ماهي اره ـ ـ2923048400

553(.Dissostichus spp) دندان نیش ماهي ـ ـ2933048500

553(Clupea harengus, Clupea pallasii)   شاهماهيها ـ ـ2943048600

هاکوسه سایر ماهی، سگ  --2963048800 ، 

 403(راجیدا) هاماهی چهارگوش و هاپرتوماهی

403سایر ـ ـ2973048900

323 شمشیرماهي ـ ـ2983049100

323 دندان نیش ماهي ـ ـ2993049200

،(چانا هایگونه) سرماری هایماهی و (تیکوس نیلو لیتس) نیل پرش هایماهی ،(انگولیا هایگونه) هامارماهی ،(مگالوبراما هایگونه هوونی، لپتوباربوس هاسلتی، استئوچیلوس البئو، هایگونه کاتال، کاتال پیسئوس، مایلوفارینگودون کرینوس، هایگونه هیپوفتالمیچتیس، هایگونه ایدلوس، ستنوفارینگودون کراسیوس، هایگونه سیپرینوس، هایگونه) کپور هایماهی ،(ایکتالوروس هایگونه کالریاس، هایگونه سیلوروس، هایگونه پانگاسیوس، هایگونه) هاماهی گربه ؛(اوروکرومیس هایگونه) تیالپیا هایماهی ـ ـ3003049300 403

403   (کالکوگراما تراگارا) آالسكا ماهي زغال ـ ـ3013049400

403    (چالکوگراما تراگارا) آالسكا ماهي زغال از بهغیر Muraenolepididae و Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae خانوادههاي از ماهي ـ ـ3023049500

403هاکوسه سایر ماهی، سگ ـ ـ3033049600

403(راجیدا) هاماهی چهارگوش و هاپرتوماهی ـ ـ3043049700

403سایر ـ ـ3053049900

203نمک آب در یا زده نمک شده، دودی  شده، خشک ماهی، اسپرم و تخم جگر، ـ3073052000

،(چانا هایگونه) سرماری هایماهی و (تیکوس نیلو لیتس) نیل پرش هایماهی ،(انگولیا هایگونه) هامارماهی ،(مگالوبراما هایگونه هوونی، لپتوباربوس هاسلتی، استئوچیلوس البئو، هایگونه کاتال، کاتال پیسئوس، مایلوفارینگودون کرینوس، هایگونه هیپوفتالمیچتیس، هایگونه ایدلوس، ستنوفارینگودون کراسیوس، هایگونه سیپرینوس، هایگونه) کپور هایماهی ،(ایکتالوروس هایگونه کالریاس، هایگونه سیلوروس، هایگونه پانگاسیوس، هایگونه) هاماهی گربه ؛(اوروکرومیس هایگونه) تیالپیا هایماهی ـ ـ3083053100 103

MuraenolepididaeوBregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، Mordae خانوادههاي از ماهي انواع ـ ـ3093053200 103

101031113 سایر ـ ـ3103053900

Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) دانوب و اطلس اقیانوس سالمون  (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) آرام اقیانوس سالمون ـ ـ3113054100 153

Herrings  (Clupea harengus, Clupea pallasii)153) )شاهماهي ـ ـ3123054200

(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)   قزلآال ماهي انواع ـ ـ3133054300 553

،(چانا هایگونه) سرماری هایماهی و (تیکوس نیلو لیتس) نیل پرش هایماهی ،(انگولیا هایگونه) هامارماهی ،(مگالوبراما هایگونه هوونی، لپتوباربوس هاسلتی، استئوچیلوس البئو، هایگونه کاتال، کاتال پیسئوس، مایلوفارینگودون کرینوس، هایگونه هیپوفتالمیچتیس، هایگونه ایدلوس، ستنوفارینگودون کراسیوس، هایگونه سیپرینوس، هایگونه) کپور هایماهی ،(ایکتالوروس هایگونه کالریاس، هایگونه سیلوروس، هایگونه پانگاسیوس، هایگونه) هاماهی گربه ؛(اوروکرومیس هایگونه) تیالپیا هایماهی ـ ـ3143054400 553

153سایر ـ ـ3153054900

(Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)هاي باگونه  كاد ماهي ـ ـ3163055100 103

،(چانا هایگونه) سرماری هایماهی و (تیکوس نیلو لیتس) نیل پرش هایماهی ،(انگولیا هایگونه) هامارماهی ،(مگالوبراما هایگونه هوونی، لپتوباربوس هاسلتی، استئوچیلوس البئو، هایگونه کاتال، کاتال پیسئوس، مایلوفارینگودون کرینوس، هایگونه هیپوفتالمیچتیس، هایگونه ایدلوس، ستنوفارینگودون کراسیوس، هایگونه سیپرینوس، هایگونه) کپور هایماهی ،(ایکتالوروس هایگونه کالریاس، هایگونه سیلوروس، هایگونه پانگاسیوس، هایگونه) هاماهی گربه ؛(اوروکرومیس هایگونه) تیالپیا هایماهی ـ ـ3173055200 553

(گادوس سفالوس ماکرو اوگاک، گادوس  موروثوا، گادوس)  کاد هایماهی غیراز به موریدا و لپیدیدا مورانو مرلوسیدا، مالنونیدا، ریدا، ماکرو گادیدا، یوکلیچتیدا، سروتیدا، برگما هایخانواده از هایماهی ـ ـ3183055300 553

ساردینوپس هایگونه پیلکاردوس، ساردینا) ساردین هایماهی ،(انگرولیس هایگونه) آنچووی هایماهی ،(کلوپاپاالسی کلوپاهارنگوس،) هاماهیشاه -3193055400 )، 

 اسکومبر هایگونه) هاسییرفیش ،(لیگر راستر هایگونه) هندی مکرل هایماهی ،(جاپونیکس اسکومبر اسکومبراستراالسیکوس، اسکومبروس، اسکومبر) مکرل هایماهی ،(اسپراتوس اسپراتوس) خمسی هایماهی ،(ساردینال هایگونه) ساردینال هایماهی )، 

 فرت پوم هایماهی ،(کانادوم راچیسنترون) کوبیا ماهی ؛(کارانکس هایگونه) هاکروال جک، های ماهی ،(تراچروس های گونه) هورس ومکرل جک هایماهی  

 ایستیوفوریدا) هاماهی نیزه ، بادبانی هایماهی مارلین، هایماهی ،(ساردا های گونه) بونیتو هایماهی ،(افینیس یوتینوس) کاواکاوا ماهی ،(گالدیوس زیفیاس) ماهی شمشیر ،(ویلوسوس مالوتوس) کپلین ماهی ،(دکاپتروس هایگونه)  اسکید هایماهی ،(سایرا کولوالبیس) اقیانوس سوری ماهی ،(پامپوس هایگونه) اینقره ).553

553سایر ـ ـ3203055900

Herring))  (Clupea pallasii Clupea harengus)103 شاهماهي ـ ـ3213056100

(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus)هاي گونه با  كاد ماهي ـ ـ3223056200 103

153(Engraulis گونه) « Anchovies » آنچوي  ماهيكیلكا، ـ ـ3233056300

،(چانا هایگونه) سرماری هایماهی و (تیکوس نیلو لیتس) نیل پرش هایماهی ،(انگولیا هایگونه) هامارماهی ،(مگالوبراما هایگونه هوونی، لپتوباربوس هاسلتی، استئوچیلوس البئو، هایگونه کاتال، کاتال پیسئوس، مایلوفارینگودون کرینوس، هایگونه هیپوفتالمیچتیس، هایگونه ایدلوس، ستنوفارینگودون کراسیوس، هایگونه سیپرینوس، هایگونه) کپور هایماهی ،(ایکتالوروس هایگونه کالریاس، هایگونه سیلوروس، هایگونه پانگاسیوس، هایگونه) هاماهی گربه ؛(اوروکرومیس هایگونه) تیالپیا هایماهی ـ ـ3243056400 203

203سایر ـ ـ3253056900

553 كوسه باله ـ ـ3263057100

553 امعاء و دم ماهي، سر ـ ـ3273057200

553 سایر ـ ـ3283057900

Jasus) گونه ، Panulirus گونه ،Palinurus گونه)خاردار یا آبشیرین دریایي خرچنگهاي سایر و صخرهاي خرچنگ ـ ـ3293061100 203
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553 (Homarus گونه)دریایي البستر ـ ـ3303061200

553 دمكوتاه خرچنگ ـ ـ3313061400

553(Nephrops norvegicus) نروژي البستر ـ ـ3323061500

553(Pandalus spp., Crangon crangon) سرد آب میگوي انواع ـ ـ3333061600

553 میگو انواع سایر ـ ـ3343061700

انسان خوراك براي مناسب قشرداران، از حبه شكل به همفشرده  به و زبره، آرد،  همچنین، سایر، ـ ـ3353061900 323

30626101011723

3062710176903

دریائی هایخرچنگ سایر و ایصخره البستر --3363063100  

( ژاسوس هایگونه لیروس، پانو هایگونه پالینوروس، هایگونه )553

) میگوها شاه --3373063200 هوماروس هایگونه )323

553هاخرچنگ --3383063300

) نروژی میگوهای شاه --3393063400 کوسنوروژی نفروپس )553

553سایر ---3423063590

323سایر ---3453063690

انسان مصرف مناسب پوستان، سخت از حبه صورت به فشرده هم به و زبره آرد، جمله از سایر --3463063900 53

) دریائی های خرچنگ سایر و ایصخره البستر --3473069100 ژاسوس های گونه ، لیروس پانو های گونه پالینوروس، های گونه )553

) البسترها --3483069200 هوماروس هایگونه )323

553هاخرچنگ --3493069300

) نروژی البسترهای --3503069400 کوسنوروژی نفروپس )553

323سایر ---3533069590

انسان مصرف مناسب پوستان، سخت از حبه صورت به فشرده هم به و زبره آرد، جمله از سایر --3543069900 53

53 شده سرد یا تازه زنده، ـ ـ3553071100

53منجمد  ـ ـ3563071200

53سایر ـ ـ3573071900

53سردكرده یا تازه زنده، ـ ـ3583072100

53منجمد  ـ ـ3593072200

53سایر ـ ـ3603072900

53كرده سرد یا تازه زنده، ـ ـ3613073100

53منجمد  ـ ـ3623073200

53سایر ـ ـ3633073900

103سردكرده یا تازه زنده، ـ ـ3643074200

53منجمد  ـ ـ3653074300

53سایر ـ ـ3663074900

53سردكرده یا تازه زنده، ـ ـ3673075100

53منجمد  ـ ـ3683075200

53سایر ـ ـ3693075900

53آن دریایي  نوع  باستثناي حلزون ـ3703076000

263شده سرده یا تازه زنده، ـ ـ3713077100

53منجمد  ـ ـ3723077200

53سایر ـ ـ3733077900

هالیوتیس هایگونه) سردکرده یا تازه زنده، صدف --3743078100 (263

) سردکرده یا تازه زنده، صدف --3753078200 استرومبوس هایگونه )263

) منجمد صدف --3763078300 هالیوتیس هایگونه )53

) منجمد حلزونی هایصدف --3773078400 استرومبوس هایگونه )53

) هاصدف سایر --3783078700 هالیوتیس هایگونه ) 53

)  حلزونی هایصدف سایر --3793078800 استرومبوس هایگونه ) 53

263 شده سرد یا شده تازه زنده، ـ ـ3803079100

53منجمد  ـ ـ3813079200

53سایر ـ ـ3823079900

263شده سرد یا تازه زنده، ـ ـ3833081100

53منجمد  ـ ـ3843081200

53 سایر ـ ـ3853081900

263 شده سرد یا تازه زنده، ـ ـ3863082100
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53منجمد  ـ ـ3873082200

53 سایر ـ ـ3883082900

553  (Rhopilema spp) دریایي عروس ـ3893083000

53سایر ـ3903089000

323. نباشد بیشتر وزني درصد یك از آن چرب مواد میزان ـ3914011000

. نباشد بیشتر وزني درصد 6 از ولي درصد یك از بیش آن چرب مواد میزان ـ3924012000 323

.نباشد بیشتر% 10 از ولي بیشتر درصد 6 از وزني لحاظ از آن چرب مواد میزان ـ3934014000 153

153شیر خامه ـ ـ ـ3944015010

153شیر ـ ـ ـ3954015090

403:سایر ـ ـ4034022900

403شیر خامه ـ ـ ـ4044029110

403شیر ـ ـ ـ4054029190

403سایر ـ ـ4064029900

553كمتر و گرمي 500 بستههاي صورت به شده بستهبندي كره ـ ـ ـ4134051010

323نان روي مالیدن براي لبني خمیرهاي ـ4154052000

329533سایر ـ4164059000

) تازه پنیر -4174061000 نبسته یا نگرفته  Uncured) یا(Unripened)، پنیر آب از حاصل پنیر همچنین  (Whey cheese)، 553كشك و

553نوع هر از پودر صورت به یا شده رنده پنیر ـ4184062000

553پودرشده یا شده رنده از غیر (Fondu) ذوبشده پنیر ـ4194063000

(Penicillium roqueforti) پنيسیلیوم ركفورت طریق از شده تولید رگه حاوي پنیرهاي سایر و (Blue-Veined cheese) رنگ كپكآبي رگههاي داراي پنیر ـ4204064000 553

3:سایر ـ ـ ـ4314071190

53مولد تولید برای شترمرغ نطفهدار تخم ـ ـ ـ ـ4324071191

53سایر ـ ـ ـ ـ4334071199

53 سایر ـ ـ4344071900

553 سایر ـ ـ4374072900

553سایر ـ4384079000

553طبیعي عسل4434090000

323موم بره ---4454100020

323عسل زنبور زهر ---4464100030

553.انسان موي آخال گرفتهشده؛ چربي یا شسته حتي نشده، كار انسان، موي4485010000

53آنها آخال و گراز موي یا خوك موي ـ4495021000

53سایر ـ4505029000

.دودي یا خشككرده نمك، آب در یا نمكزده یخزده، سردكرده، تازه، حالت به ،(ماهي  شكمبه و بادكنك روده، از غیر) شده قطعه قطعه یا كامل حیوانات، شكمبه و بادكنك روده،4515040000 553

403كرك ميرود؛ كار به انباشتن براي كه انواعي از پر ـ4525051000

553سایر ـ4535059000

403عاج آخال و پودر عاج؛ ـ4565071000

403سایر ـ4575079000

.آنها آخال و پودر معین، شكل به نشده بریده ولي ساده، طور به شده آماده یا كارنشده ،(Cuttle-bone) كفدریا و خارپوستان یا قشرداران صدفداران، كاسه و صدف نشده؛ انجام آن روي دیگري كار ولي ساده طور به شده آماده یا نشده كارمشابه، مواد و مرجان4585080000 403

.باشد شده محفوظ دیگري موقت نحو به یا یخزده كرده، سرد تازه، ميرود، كار به داروسازي محصوالت ساخت براي كه حیواني منشأ داراي مواد سایر و غده كرده؛ خشك حتي زهره، ذرایح؛ مشك؛ و غالیه استر، بید جند خاكستري، عنبر4595100000 53

3 فصل مرده حیوانات فقرات؛ ستون فاقد آبزیان سایر یا صدفداران قشرداران، از یا ماهيها از محصوالت ـ ـ4615119100 5541433

553سایر ـ ـ ـ4675119990

553زعفران پیاز ـ ـ ـ4686011010

60120007327343

کورکوما و نرگس استرلیتزیا، آنمون، موسکاریا، واژگون، الله فرزیا، هوستا، آماریلیس، شیپوری، زنبق، گالیول، الله، سنبل، لیلیوم،: شامل ریزوم و غده پیاز، انواع ---4706012010 53

53سایر ---4716012090

53بامبو الكي ---4726021010

548593سایر ---4756021090

203پیوندزده حتي آزالیا، و سرخ گل درخت ـ4776023000

206058523پیوندزده حتي رز، گل درختچه ـ4786024000

53546633 خوراکی قارچ کالچر مادر و اسپان ـ ـ ـ4796029010

53محمدي گل ریشهدار قلمه ـ ـ ـ4806029020

حسنیوسف و باخیا دیفن کروتونف، پتوس، دراسنا، فیکوس، افوربیا، لیندا، کاالدیوم، فیلودندرون، سینگونیم، آزلیا، شفلرا، آگلونما، کاغذی، گل رودودندرو، مطبق، کاج کاالنکوئه، سانسوریا، ختمی، زامیفولیا، فیتونیا،: نشاء ---4816029030 53

518538573سایر ـ ـ ـ4826029090
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553 سرخ گلهاي ـ ـ4836031100

553 میخك ـ ـ4846031200

553 اركیده ـ ـ4856031300

553 داوودي ـ ـ4866031400

553سوسن ـ ـ4876031500

553انتوریوم گلهاي ـ ـ ـ4886031910

553سایر ـ ـ ـ4896031990

55903سایر ـ4906039000

553زنبق برگهاي ـ ـ ـ4916042010

553سایر ـ ـ ـ4926042020

553723سایر ـ4936049000

553 كرده سرد یا تازه گوجهفرنگي،4967020000

553موسیر و پیاز ـ4977031000

553سیر ـ4987032000

553گونه سیر سبزیجات سایر و ترهفرنگي ـ4997039000

5514403 بروكولي كلم گل و گلكلم ـ5007041000

553 بروكسل كلم ـ5017042000

553سایر ـ5027049000

553(ساالدي) كروي كاهو ـ ـ5037051100

5516003سایر ـ ـ5047051900

553(Foliosum نوع از) (Chichorium intybus) ساالدي كاسني ـ ـ5057052100

553سایر ـ ـ5067052900

553شلغم و هویج ـ5077061000

553سایر ـ5087069000

553.سردكرده یا تازه ترشي، خیار و خیار5097070000

551019253(Pisum sativum) نخودفرنگي ـ5107081000

553(Vigna گونه ،Phaselous گونه) لوبیا ـ5117082000

553غالفدار سبزیجات سایر ـ5127089000

403مارچوبه ـ5137092000

553بادمجان ـ5147093000

553غدهدار كرفس از غیربه كرفس ـ5157094000

553 (دکمهای) آگاریكوس نوع از قارچها ـ ـ5167095100

553دنبالن قارچهای ---5177095910

553سایر ---5187095990

5510663(Pimenta) نوع از یا (Capsicum) نوع از فلفلفرنگي ـ5197096000

(Orache) كوهي یا رومي اسفناج و (Tetragone) زالندنو اسفناج اسفناج، ـ5207097000 553

553گرد (فرنگي كنگر) آرتیشوها ـ ـ5217099100

Squash553 زیتون ـ ـ5227099200

553مسمایي كدوهاي و كدو حلوایي، كدوهاي ـ ـ5237099300

553سایر ـ ـ5247099900

553سیبزمیني ـ5257101000

558099923(Pisum sativum) نخودفرنگي  ـ ـ5267102100

Vigna 553)گونه( (Phaseolus گونه) لوبیا ـ ـ5277102200

553سایر ـ ـ5287102900

(Arroche) كوهي یا رومي اسفناج و (Tetragone) زالندنو اسفناج اسفناج، ـ5297103000 553

553سبزیجات سایر ـ5327108000

553سبزیجات مخلوط ـ5337109000

55300003 زیتون ـ5347112000

553(ریز خیار) خیارترشي و خیار ـ5357114000

553(دکمهای) آگاریكوس نوع از قارچ ـ ـ5367115100

553دنبالن قارچهای ---5377115910

553سایر ---5387115990

553سبزیجات مخلوط سبزیجات؛ سایر ـ5397119000
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553 پیاز ـ5407122000

403(دکمهای)  آگاریكوس نوع از قارچ ـ ـ5417123100

553(Auricularia گونه) چین رستورانهاي در مصرف مورد رگهدار شفاف سیاه قارچ --5427123200

553 (Tremella گونه) زمستان رنگ نارنجي یا طالیي ژالتیني قارچ ـ ـ5437123300

71239007683

203دنبالن قارچهای ---5447123910

203سایر ---5457123990

553سیر ـ ـ ـ5467129010

553 سایر ـ ـ ـ5477129090

551917753 نخودفرنگي  ـ5487131000

Vigna mungo (L.) Hepper or vigna radiata  (L.) Wilczek  322534863گونههاي از لوبیا ـ ـ5517133100

553(Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea) بامبارا ـ ـ5557133400

Minor نوع از Vicia faba ؛equina نوع از  Vicia faba علوفهاي باقالي و Major) نوع از (Vicia faba باقال ـ5597135000 558604943

553(Pigeon peas) پیگون _5607136000

553سایر ـ5617139000

553(Cassava) مانیوك ریشه ـ5627141000

553شیرین سیبزمیني ـ5637142000

553 هندي سیبزمیني ـ5647143000

553 قلقاس ـ5657144000

553یائوتیا ـ5667145000

553سایر ـ5677149000

5184940263خشككرده رنده ـ ـ5688011100

323658773پوسته دروني قسمت در ـ ـ5698011200

3237670643سایر ـ ـ5708011900

403پوست با ـ ـ5718012100

403پوست بدون ـ ـ5728012200

403پوست با ـ ـ5738013100

404096583پوست بدون ـ ـ5748013200

403 سخت غالف درون ـ ـ5758021100

5513سخت غالف بدون ـ ـ5768021200

553سخت غالف درون ـ ـ5778022100

553سخت غالف بدون ـ ـ5788022200

553سخت غالف درون ـ ـ5798023100

553سخت غالف بدون ـ ـ5808023200

553سخت غالف درون ـ ـ5818024100

553سخت غالف بدون ـ ـ5828024200

556831003سخت غالف درون ـ ـ5838025100

553دوم پوست بدون ـ ـ ـ5848025210

553پسته مغز خالل ـ ـ ـ5858025220

553سایر ـ ـ ـ5868025290

553سخت غالف درون ـ ـ5878026100

553سخت غالف بدون ـ ـ5888026200

553  (کوال گونه) کوال گردوی ـ5898027000

553(Areca nuts) آرکا گردوی' ـ5908028000

403سایر ـ5918029000

205290441473 سبز موز ـ5928031000

26336303سایر ـ5938039000

553استعمران ـ ـ ـ5948041010

553كبكاب ـ ـ ـ5958041020

553پیاروم ـ ـ ـ5968041030

553مضافتي ـ ـ ـ5978041040

553شاهاني ـ ـ ـ5988041050

553زاهدي ـ ـ ـ5998041060
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553سایر ـ ـ ـ6008041090

553خشک انجیر ---6018042010

553تازه انجیر ---6028042020

553سایر ---6038042090

26201400983آناناس ـ6048043000

403آواكادو ـ6058044000

55154537953 منگوتین و انبه هندي، گالبي ـ6068045000

(سوماک وسان هاتنجرین شامل) هانارنگی ـ ـ6088052100 درصد 55 هاماه سایر و درصد 10 بعد، سال اردیبهشت 31   لغایت ماه بهمن اول از ترخیص هنگام 3

درصد 55 هاماه سایر و درصد 10 بعد، سال اردیبهشت 31   لغایت ماه بهمن اول از ترخیص هنگامهاکلمانتین ـ ـ6098052200 3

درصد 55 هاماه سایر و درصد 10 بعد، سال اردیبهشت 31   لغایت ماه بهمن اول از ترخیص هنگامسایر ـ ـ6108052900 3

Pomelos553 شامل فروت، گریپ ـ6118054000

553خشک لیمو ---6128055010

553تازه لیمو ---6138055020

553سایر ---6148055090

553سایر ـ6158059000

553تازه ـ6168061000

553مویز ـ ـ ـ6178062010

55348923دانهدار تیزابي ـ ـ ـ6188062020

55119543 بيدانه تیزابي ـ ـ ـ6198062030

553دانهدار آفتابي ـ ـ ـ6208062040

553بيدانه آفتابي ـ ـ ـ6218062050

55226003بيدانه انگوري ـ ـ ـ6228062060

553بيدانه سبز كاشمري ـ ـ ـ6238062070

553دانهدار سبز كاشمري ـ ـ ـ6248062080

553سایر ـ ـ ـ6258062090

553 هندوانه ـ ـ6268071100

553سایر ـ ـ6278071900

551039043پاپایا ـ6288072000

درصد 55 هاماه سایر و درصد 10 بعد، سال اردیبهشت 31   لغایت ماه بهمن اول از ترخیص هنگامسیب ـ6298081000 3

553گالبيها ـ6308083000

553به ـ6318084000

553زردآلو ـ6328091000

553 ترش آلبالوهاي ـ ـ6338092100

553 سایر ـ ـ6348092900

553شفتالو و شلیل همچنین و هلو ـ6358093000

553گوجه و آلو ـ6368094000

553توتفرنگي ـ6378101000

553 توتتمشكي و درختي توت توتكوهي، تمشك، ـ6388102000

403خوشهاي فرنگي انگور و قرمز یا سفید سیاه، فرنگي انگور ـ6398103000

553 واكینیوم گونه از میوهها سایر و اخته زغال كرانبري، ـ6408104000

553كیوي ـ6418105000

553(سوداني قهوه یا درختكال میوه) دوریان ـ6428106000

553 خرمالوها ـ6438107000

553انار ـ ـ ـ6448109010

553زرشك ـ ـ ـ6458109020

553عناب ـ ـ ـ6468109030

553305073سایر ـ ـ ـ6478109090

553توتفرنگي ـ6488111000

قرمز و سفید سیاه، فرنگي انگور و بيدانه تمشكي، توت توت، سیاه، توت تمشك، ـ6498112000 553

5590003 سایر ـ6508119000

553آلبالو و گیالس ـ6518121000

553سایر ـ6528129000

553زردآلو ـ6538131000
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553 آلو ـ6548132000

55811603میوهها سایر ـ6568134000

5522853فصل این كرده خشك میوههاي مخلوط یا پوست سخت میوههاي مخلوطهاي ـ6578135000

.موقت كننده محافظت محلولهاي سایر در  یا گوگردي آب در آبنمك، در شده  عرضه كرده،  خشك یخزده، تازه، ،(هندوانه پوست ازجمله) همانند و خربزه پوست یا مركبات پوست6588140000 553

20653کمتر و کیلوگرم یک وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ6599011110

321672573کمتر و کیلوگرم یک وزن به فروشيخرده براي آماده دربستهبندي ـ ـ ـ6629011210

3218963223کمتر و کیلوگرم یک وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ6659012110

32853593کمتر و کیلوگرم یک وزن به فروشي خرده براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ6689012210

323کمتر و کیلوگرم یک وزن به فروشي خرده براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ6719019010

.نباشد بیشتر كیلوگرم 3 از آن محتوي كه اولیه بستههاي در شده عرضه (نشده تخمیر) سبز چاي ـ6749021000 20718583

55442783 كیسهاي چاي ـ ـ ـ6769023010

2013211853سایر ـ ـ ـ6779023090

553کمتر و گرم پانصد وزن به فروشي خرده براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ6809030010

103خردهفروشي غیر بستهبنديهاي در كوبیده صورت به ـ ـ ـ6819030020

2017143سایر ـ ـ ـ6829030090

3263163کمتر و گرم پانصد وزن به فروشي خرده براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ6839041110

5234003753سایر ـ ـ ـ6849041190

553کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ6859041210

1020982013خردهفروشي غیر بستهبندي در كوبیده صورت به ـ ـ ـ6869041220

263سایر ـ ـ ـ6879041290

553کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ6889042110

263سایر ـ ـ ـ6899042190

553کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ6909042210

521306043 سایر ـ ـ ـ6919042290

103کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ6929051010

103 سایر ـ ـ ـ6939051090

153کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ6949052010

153 سایر ـ ـ ـ6959052090

322503کمتر و کیلوگرم یک وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ6969061110

1086905283سایر ـ ـ ـ6979061190

323کمتر و کیلوگرم یک وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ6989061910

203سایر ـ ـ ـ6999061990

323کمتر و کیلوگرم یک وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7009062010

102000053خردهفروشي غیر بستهبنديهاي در كوبیده صورت به ـ ـ ـ7019062020

207423سایر ـ ـ ـ7029062090

323کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7039071010

201437203سایر ـ ـ ـ7049071090

323کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7059072010

203سایر ـ ـ ـ7069072090

553کمتر و گرم پانصد وزن به فروشي خرده براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7079081110

207026903سایر ـ ـ ـ7089081190

323 کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7099081210

20816913 سایر ـ ـ ـ7109081290

323کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7119082110

203 سایر ـ ـ ـ7129082190

323کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7139082210

203 سایر ـ ـ ـ7149082290

323کمتر و گرم پانصد وزن به فروشي خرده براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7159083110

2057903813سایر ـ ـ ـ7169083190

323کمتر و گرم پانصد وزن به فروشي خرده براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7179083210

201120283سایر ـ ـ ـ7189083290

323کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7199092110

203 سایر ـ ـ ـ7209092190
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323کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7219092210

20397153 سایر ـ ـ ـ7229092290

553کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7239093110

553756533 سایر ـ ـ ـ7249093190

553کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7259093210

5553783 سایر ـ ـ ـ7269093290

553کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7279096110

40559943 سایر ـ ـ ـ7289096190

553کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7299096210

403 سایر ـ ـ ـ7309096290

553کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7319101110

1555261413 سایر ـ ـ ـ7329101190

323کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7339101210

202597793 سایر ـ ـ ـ7349101290

در نشده ساییده و نشده خرد زعفران - - -7359102010  

 553گرم ده از کمتر بندیبسته

553گرم ده از کمتر بندیبسته در زعفران پودر ـ ـ ـ7369102020

در نشده ساییده و نشده خرد زعفران - - -7379102030  

 553گرم 1030 بندیبسته

553گرم 1030 بندیبسته در زعفران پودر ـ ـ ـ7389102040

553سایر ـ ـ ـ7399102090

2094903کمتر و گرم پانصد وزن به خردهفروشي براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7409103010

57233953فروشي  خرده غیر بستهبنديهاي در كوبیده صورت به ـ ـ ـ7419103020

32889343کمتر و گرم پانصد وزن به فروشي خرده براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7439109110

201949183خردهفروشي غیر   بستهبنديهاي در كوبیده صورت به ـ ـ ـ7449109120

15668993سایر  ـ ـ ـ7459109190

3:کمتر و گرم پانصد وزن به فروشي خرده براي آماده بستهبندي در ـ ـ ـ7469109910

553بو برگ و آویشن ـ ـ ـ ـ7479109911

553سایر ـ ـ ـ ـ7489109919

3: فروشي  خرده غیر بستهبنديهاي در كوبیده صورت به ـ ـ ـ7499109920

40246913بو برگ و آویشن ـ ـ ـ ـ7509109921

1068173سایر ـ ـ ـ ـ7519109929

152830813سایر ـ ـ ـ7529109990

323سایر ـ75910029000

53835003سایر ـ76310049000

553برنج خرده ـ77010064000

53سایر ـ77210079000

10149423سیاه گندم ـ77310081000

10105844573 سایر ـ ـ77510082900

101440273 قناري دانه ـ77610083000

153 فونیو ـ77710084000

102444803 غازیاني گیاه ـ77810085000

103 تریتكال ـ77910086000

102645003غالت سایر ـ78010089000

553.چاودار و مخلوطگندم آرد یا آردگندم78111010000

553برنج آرد ـ ـ ـ78311029010

55203سایر ـ ـ ـ78411029090

2656923گندم از ـ ـ78511031100

553 سایر ـ ـ78711031900

553حبه صورت به فشرده هم به ـ78811032000

552141803سر دو جو از ـ ـ78911041200

55714203غالت سایر از ـ ـ79011041900

55184663سر دو جو از ـ ـ79111042200

553غالت سایر از ـ ـ79311042900

556553آسیابشده یا فلسشده شده، پهن كامل،غالت، جوانه ـ79411043000
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553پودر و زبره آرد، ـ79511051000

Pellet»263375283» حبه صورت به بههمفشرده و (Granules) دانههايریزفلس، ـ79611052000

557333 07 13 شماره خشككرده غالفدار سبزیجات از ـ79711061000

07553  14  شماره خاكي زیر غدههاي یا ریشهها از یا ساگو از ـ79811062000

553گندم نشاسته ـ ـ80211081100

553(Cassava مانیوك ریشه آرد) مانیوك فكول ـ ـ80611081400

55841213 فكولها و نشاستهها سایر ـ ـ80711081900

54143 بذر ـ81212023000

3224072423 سخت غالف درون ـ ـ81312024100

32308886653شده شكسته حتي ، سخت غالف بدون ـ ـ81412024200

Copra51195073) خشككرده و پوستكنده نارگیل مغز) كپرا81512030000

55568381803سایر ـ ـ ـ82212060090

590003 آن مغز و نخل میوه هسته ـ82312071000

510003 كرچك روغن دانه ـ82612073000

10277583خردل دانه ـ82812075000

5353 خربزه دانه ـ83012077000

553خشخاش دانه ـ ـ83112079100

527702023سایر ـ ـ83212079900

553سویا دانه از ـ83312081000

553زمیني بادام آرد ـ ـ ـ83412089010

553خشخاش دانه آرد ـ ـ ـ83512089020

553سایر ـ ـ ـ83612089090

5310213سایر ـ ـ ـ84412092990

1209990035905633

بنفشه و گلی مریم هیپوستسلایر تاجالملوک، ایبریس، شاهپسند، آالله، میمون، گازانیا، جعفری، سیکاس، سلوی، آلیسوم، یوسف، حسن اطلسی، راقیس، آدونیوم، کاالنکوئه، ساکیولنت، کاکتوس، نولینا، آروکاریا، مغربی، میموزا، رعنا، وینکا، پریوش، بهار، همیشه شامودرا، اریکاء زینتی، شبدر کنتیا، بگونیا، حنا، شمعدانی،: نظیر زینتی گیاهان بذر ---84712099910 53

53سایر ---84812099990

553نیامده در حبه شكل به یا نشده پودر آسیابنشده، رازك، گل ـ84912101000

202425453رازك گردگل درآمده؛ حبه شكل به یا شده، پودر آسیابشده، رازك، گل ـ85012102000

152853 جینسینگ ریشه ـ85112112000

153كوكا برگ ـ85212113000

153خشخاش كاه ـ85312114000

53(Ephedra)  افدرا ـ85412115000

5126023گنه گنه پوست و فلوس ـ ـ ـ85512119010

523349153شیرینبیان ریشه ـ ـ ـ85612119020

552417023محمدي تازه گلبرگ و خشك گل ـ ـ ـ85712119091

203 انسان مصرف جهت مناسب ـ ـ85912122100

553بادرنجبویه ـ ـ ـ86012122910

551238903 بابونه ـ ـ ـ86112122920

553گزنه ـ ـ ـ86212122930

553مرزه ـ ـ ـ86312122940

553سایر ـ ـ ـ86412122990

203 قند چغندر ـ ـ86512129100

10850003(خرنوپ) اقاقیا دانههاي ـ ـ86612129200

103 نیشكر ـ ـ86712129300

103 تلخ كاسني ریشههاي ـ ـ86812129400

401767553آجیلی مصرف کدو دانه ـ ـ ـ86912129910

40222603سایر ـ ـ ـ87212129990

.حبه شكل به فشرده هم به یا (Pressed) شده فشرده آسیابشده، شده، قطعهقطعه حتي آمادهنشده، غالت، پوست و كاه87312130000 103

53سقز ـ ـ ـ87913019030

53كتیرا ـ ـ ـ88013019040

553تریاك ـ ـ88213021100

103افدرا از  ـ ـ88513021400

20140653بامبو ـ89114011000
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203خیزران ـ89214012000

2069103سایر ـ89314019000

323وسمه ـ ـ ـ89614049020

53 خوك روغن ـ89915011000

53خوك چربي سایر  ـ90015012000

53 سایر ـ90115019000

53سایر  ـ ـ ـ90315021090

53سایر ---90515029090

5526612943کمتر و لیتر سه بندیبسته با ـ ـ ـ91715091010

.15  09 شماره مشمول روغنهاي اجزای یا روغنها با آنها اجزای یا روغنها این مخلوط و نیافته تغییر شیمیایي لحاظ از ولي شده تصفیه حتي ميآید، دست به زیتون از منحصراً كه آنها اجزای و روغنها سایر92015100000 552628993

551150273سایر ـ ـ ـ92515119090

55156711283 سایر ـ ـ92715121900

553سایر ـ ـ92915122900

553خردهفروشي بستهبنديهاي در ـ ـ ـ93115131910

553سایر ـ ـ ـ93815132990

15132999783

552838473سایر ـ ـ94015141900

401251273 مایع مارگارین باستثناي مارگارین، ـ95515171000

53بدلي خوك روغن ـ ـ ـ95615179010

554283سایر ـ ـ ـ96415219090

. نباتي  یا  حیواني مومهاي  یا  چرب  اجسام  آوردن عمل از حاصل تفالههاي ؛(Degras) دگراها96515220000 53

.محصوالت این اساس بر غذایي فرآوردههاي خون؛ از یا احشاء گوشت، از مشابه، محصوالت و سوسیسون سوسیس،96616010000 403

403سایر ـ ـ ـ96816021090

403حیوانات جگر از ـ96916022000

403 بوقلمون از ـ ـ97016023100

403(Gallus domesticus)   خانگي مرغان ـ ـ97116023200

401003سایر ـ ـ97216023900

53آن قطعات و ژامبون ـ ـ97316024100

53آن قطعات و سردست ـ ـ97416024200

53مخلوطها همچنین و سایر ـ ـ97516024900

403گاو نوع از ـ97616025000

403حیوانات خون فرآوردههاي همچنین سایر، ـ97716029000

فقرات ستون فاقد آبزیان سایر یا صدفداران قشرداران، یا ماهي گوشت، شیره و عصاره97816030000 403

403(Salmon) آزاد ماهي ـ ـ97916041100

553(Herrings) ماهي شاه ـ ـ98016041200

553كوچك ساردین ساردین، ماهي ـ ـ98116041300

403( Sarda گونه )  بونیت  و     (Listaos)  لیستائو   تن، ماهي ـ ـ98216041400

403(Mackerel) مكرل ماهي ـ ـ98316041500

553(Anchois) آنچوي كولي، ماهي ـ ـ98416041600

553 مارماهيها ـ ـ98516041700

403کوسه هایباله ـ ـ98616041800

403سایر ـ ـ98716041900

553 آماده ماهي سایر ـ98816042000

553 خاویار ـ ـ98916043100

553 خاویار بدل ـ ـ99016043200

553(Crab) كوتاه دم خرچنگ ـ99116051000

553نباشد هوا برابر در نفوذ غیرقابل ظرف در ـ ـ99216052100

553 سایر ـ ـ99316052900

553(Lobster) دریایي البستر ـ99416053000

553 قشرداران سایر ـ99516054000

oysters553 خوراكي صدف ـ ـ99616055100

553 ماده گوشماهيهاي شامل گوشماهي، ـ ـ99716055200

553دوكفهاي صدف ـ ـ99816055300
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553 مركب ماهي و نرمتن ماهي ـ ـ99916055400

553 پا هشت ـ ـ100016055500

553 صدف گوشت ـ ـ100116055600

553 خوراكي صدف حلزون ـ ـ100216055700

553 دریایي حلزون از بهغیر حلزونها، ـ ـ100316055800

553 سایر ـ ـ100416055900

553 دریایي خیار ـ ـ100516056100

553 دریایي توتیای ـ ـ100616056200

553 دریایي عروس ـ ـ100716056300

553سایر --100816056900

553اضافهشده رنگكننده موادخوشبوكنندهیا آن  به كه ـ ـ101217019100

553986623سایر ـ ـ101317019900

323افرا درخت شربت و قند ـ101617022000

203594243 گلوكز شربت و گلوکز ـ ـ ـ101717023010

101917024000

داراي خشك حالت به كه گلوكز، شربت و گلوكز ـ

 باشد، فروكتوز وزني درصد 50 از كمتر تا درصد 20 

 هیدرولیز طریق از گلوكز به یافته تغییر ساكارز استثنايبه

20170103(معكوس قند)

5527486733 شكر و قند از شده پوشیده حتي (Chewing-gum) آدامس ـ102617041000

553سوهان ---102717049010

553سایر ---102817049090

153كیلوگرم ده از كمتر بستهبنديهاي در ـ ـ ـ102918010010

153كیلوگرم ده از كمتر بستهبنديهاي در ـ ـ ـ103118020010

1550782803نگرفته چربي ـ103318031000

15217670403.كاكائو روغن و چربي كره،103518040000

151411793كیلوگرم ده از كمتر بستهبنديهاي در ـ ـ ـ103618050010

15419932553سایر ـ ـ ـ103718050090

403674683آن به شده افزوه شیرینكننده مواد سایر یا شكر یا قند حاوي كاكائو پودر ـ103818061000

5584567403سایر ـ104218069000

19  05 شماره بیسكویتسازي یا شیرینيسازي نان خبازي، محصوالت تهیه براي خمیرها و مخلوط ـ104419012000 205038913

5576323تخممرغ حاوي ـ ـ104719021100

558160163:سایر ـ ـ104819021900

553(دیگر نحوي به شده آماده یا شده پخته حتي ) شده پر غذایي خمیرهاي ـ104919022000

553 غذایي خمیرهاي سایر ـ105019023000

553كوسكوس ـ105119024000

5514429883.باشد آمده دست به دادن تفت یا پفكردن عمل با كه غالت فرآوردههاي ـ105319041000

.كرده پف غالت یا شده داده تفت غالت برگههاي و نشده داده تفت غالت برگههاي مخلوط از یا نشده داده تفت غالت برگه از حاصل غذایي فرآوردههاي ـ105419042000 558583

553 برشته گندم خرده ـ105519043000

554961013 سایر ـ105619049000

(knackebrot)« بروت كنكه» به موسوم ،(Crispbread) ترد و خشك نان ـ105719051000 55115763

553همانند و زنجبیلي نان ـ105819052000

5533018763افزودهاند شیرینكننده مواد آنها به كه بیسكوئیتهایي ـ ـ105919053100

5514146153ویفرها و وافلها ـ ـ106019053200

5540003مشابه شده برشته محصوالت و شده برشته نان ،(Rusks) سوخاري نان ـ106119054000

551882023سایر ـ ـ ـ106319059090

403(ترشي خیار) ریز خیار و خیار ـ106420011000

403سایر ـ106520019000

553قطعه قطعه صورت به یا كامل فرنگي، گوجه ـ106620021000

553گوجهفرنگي رب ـ ـ ـ106720029010

553سایر ـ ـ ـ106820029090

403(دکمهای) آگاریكوس گونه از قارچ ـ106920031000
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403دنبالن قارچهای ---107020039010

403سایر ---107120039090

403 سیبزمیني ـ107220041000

403 آنها مخلوطهاي و سبزیجات سایر ـ107320049000

403هموژنیزه سبزیجات ـ107420051000

403712213 سیبزمیني ـ107520052000

403 (Pisum sativum) فرنگي نخود ـ107620054000

403 دانه صورت به لوبیا ـ ـ107720055100

403سایر ـ ـ107820055900

403مارچوبه ـ107920056000

551219473زیتون ـ108020057000

403 بامبو جوانه ـ ـ108220059100

403سایر ـ ـ108320059900

.(متبلور یا شده براق شده، گرفته آب) قند در شده محفوظنباتات، اجزای سایر و میوه، پوست پوست، سخت میوههايمیوه، سبزیجات،108420060000 4081118693

55880223سایر ـ ـ ـ108620071090

553مركبات ـ ـ108720079100

403زمیني بادام ـ ـ109020081100

40199655923مخلوطها همچنین سایر، ـ ـ109120081900

3217797863آناناس ـ109220082000

403گالبي ـ109420084000

403زردآلو ـ109520085000

403آلبالو و گیالس ـ109620086000

403 فرنگي توت ـ109820088000

403(Palm heart) نخل مغز ـ ـ109920089100

403ها مخلوط ـ ـ110120089700

4031259813سایر ـ ـ110220089900

553نكند تجاوز 20 از كه بریكس مقیاس یك با نزده، یخ ـ ـ110420091200

553نكند تجاوز 20 از كه بریكس مقیاس یك با ـ ـ110620092100

55275743نكند تجاوز 20 از كه بریكس مقیاس یك با ـ ـ110820093100

55398623نكند تجاوز 20 از كه بریكس مقیاس یك با ـ ـ111020094100

553گوجهفرنگي آب ـ111320095000

553نكند تجاوز 30 از كه بریكس مقیاس یك با ـ ـ111420096100

55340873سایر ـ ـ111520096900

553نكند تجاوز 20 از كه بریكس مقیاس یك با ـ ـ111620097100

556640873سایر  ـ ـ111720097900

551245123سبزیجات و آبمیوه مخلوطهاي ـ112120099000

10169090693قهوه براساس یا شدهها تغلیظ یا اسانسها عصارهها، براساس فرآوردهها ـ ـ112321011200

آنها شده تغلیظ و اسانسها عصارهها، و بوداده قهوههاي بدل سایر و داده بو كاسني ـ112521013000 103

1025309533فعال مخمرهاي ـ112621021000

بیكینگپودرآماده ـ112821023000 (Prepared baking powders).153

401494303سویا سس ـ112921031000

5510833233فرنگي گوجه سسهاي سایر و (Tomato ketchup) گوجهفرنگي كچاپ ـ113021032000

58180963آماده خردل و خردل زبره و آردـ113121033000

5514596693سایر ـ113221039000

553.كاكائو داراي حتي ،(Edible ice) یخزده شربتهاي سایر و بستني113521050000

53الكتومي شیر ـ ـ ـ113921061030

20552173كیك ژل ـ ـ ـ114421069040

4017721043قند بدون آدامس ـ ـ ـ114821069085

551870813شده گازدار آب و آبمعدني ـ115022011000

553سایر ـ115122019000

باشد شده اضافه خوشبوكننده یا شیرینكننده مواد سایر یا قند آنها به كه شده گازدار آبهاي و معدني آبهاي همچنین آب، ـ115222021000 557154523

2202901023267593

2202909029491203
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55489933غیرالکلی آبجوی --115322029100

مایع غذایي مكملهاي ---115422029910  203375523

5520969093سایر ---115522029990

53مالت از شده تهیه آبجو115622030000

53كفدار شراب ـ115722041000

53كمتر یا لیتر 2 گنجایش با ظروفي در ـ ـ115822042100

53لیتر 10 تا لیتر 2 از بیشتر ظرف در ـ ـ115922042200

53سایر ـ ـ116022042900

53(Grape must) تازه آبانگورهاي سایر ـ116122043000

53كمتر یا لیتر 2 گنجایش با ظروفي در ـ116222051000

53سایر ـ116322059000

.باشد نشده تعرفه دیگر شماره مشمول و نشده گفته دیگري جاي در كه غیرالكلي،  نوشابههاي مخلوط و شده تخمیر نوشابههاي مخلوط و تخمیرشده نوشابههاي مخلوط ؛(Sake) برنج شراب ،(Mead) عسل شراب ،(Perry) گالبي شراب ،(Cidre) سیب شراب: مثالً)  نوشابههايتخمیرشده سایر116422060000 53

55456753سایر ـ ـ ـ116622071090

53انگور تفاله یا انگور شراب تقطیر از حاصل عرق ـ116822082000

53ویسكي ـ116922083000

نیشكر شده تخمیر فرآوردهاي تقطیر از حاصل (Spirits) الكلي مشروبات سایر و (ميگیرند غیره و قند شیره نیشكر، از كه الكلي نوشیدني) (Rum) رم ـ117022084000 53

(Geneva) كوهي سرو عرق و (Gin) جین به موسوم الكلدار نوشابههاي ـ117122085000 53

53ودكا ـ117222086000

53كوردیالها و لیكورها ـ117322087000

53سایر ـ117422089000

209635383.ميآید دست به سركه جوهر از كه خوراكي سركه بدل و خوراكي سركه117522090000

103كتان دانه از ـ118823062000

103سایر ـ ـ119123064900

103نخل میوه و هسته مغز از ـ119323066000

553.(Argol) خام تارتر شراب؛ ُدرد و لِرد119623070000

.باشد بریده ساقه یا بریده دور آن برگهاي تمام یا قسمتي كه تنباكو و توتون ـ120524012000 15781548973

توتون حاوي سیگاریلو، و (بریده نوك برگ سیگارهاي جمله از) برگ سیگار ـ120724021000  2632253

5644153(شده تقلیب نمك و سفره سر براي آماده نمك جمله از) معمولي نمك ـ ـ ـ121425010010

102503 مواد سایر تهیه براي (كلر از سدیم جداسازي) شیمیایي تغییر براي ـ ـ ـ121525010020

52340203  پا سنگ ـ124925131000

5630133نامنظم قطعات صورت به یا نشده كار ـ ـ ـ125025132010

53922413سایر ـ ـ ـ125125132090

.مستطیل یا مربع (Slabs) لوح شكل به یا (Block) بلوك صورت به دیگر، نحوي به یا اره وسیله به شده بریده فقط یا شده گرفته ناهمواري حتي لوح، سنگ125225140000 26118243

مستطیل مربع یا مربع (Slabs) لوح شكل به یا (Block) بلوك صورت به دیگر، نحوي به یا اره وسیله به شده بریده فقط ـ ـ125725151200 59043003

(Alabaster) رخام سنگ ساختمان؛ یا تراش براي آهكي سنگهاي سایر و اكوسین سنگهاي ـ125825152000 512294723

52828703شده گرفته ناهمواري یا نشده كار ـ ـ125925161100

:مستطیل مربع یا مربع (Slabs) لوح شكل به یا (Block) بلوك صورت به دیگر نحوي به یا اره وسیله به شده بریده فقط ـ ـ126025161200 206574173

53(Sandstone) سنگ ماسه ـ126125162000

54503ساختمان یا تراش سنگهاي سایر ـ126225169000

101348793چخماق سنگهاي و صاف ریگهاي ریگ، سنگ، قلوه ـ ـ ـ126325171010

578653سایر ـ ـ ـ126525171090

10176163مرمر از ـ ـ126825174100

5725033سایر ـ ـ126925174900

55513223 شده تفته یا شده تكلیس دولومیت ـ127125182000

153423(ramming mix) دولومیت چینه ـ127225183000

53سیمان کلینکر ـ128425231000

5114693مصنوعي طور به شده رنگ حتي سفید، سیمان ـ ـ128525232100

53بلند كوره سیمان ـ ـ ـ128825239010

53(Pozzolanic Cement) پوزوالني سیمان ـ ـ ـ128925239020

5203 درصد 60 تا 40آهن خلوص با دانهبندي هماتیت آهن سنگ  ـ ـ ـ131626011110

53شهرداريها زباله سوزاندن از حاصل فضوالت و خاكستر ـ138126211000

5364613سایر ـ138226219000

Benzol (benzene)53 بنزول ـ139727071000
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Toluol (toluene)53 تولوئول ـ139827072000

Xylol (xylenes)582723 كسیلول ـ139927073000

53كرئوزوت روغنهاي ـ ـ140227079100

51356893سایر ـ ـ140327079900

53984813زفت كك ـ140527082000

53گازی میعانات ـ ـ ـ140627090010

53سایر ـ ـ ـ140727090090

4088457963موتور روغن ـ ـ ـ141027101910

.روغنها آخال از بهغیر باشد،می بیودیزل   حاوي هستند، فرآوردهها این دهنده تشكیل اصلي اجزاي روغنها این و بوده قیري معدني مواد روغنهاي یا نفت بیشتر یا وزني درصد% 70 داراي كه شرطي به باشند نشده تعرفه دیگر شماره مشمول و نشده گفته دیگر جاهاي در كه فرآوردههایي و (غیرخام) قیري معدني مواد از حاصل روغنهاي و نفتي روغنهاي ـ141627102000 51513043

(PBBs) برومه پلي فنیلهاي بي یا (PCTs) كلرهپلي ترفنیلهاي ،(PCBs) كلره پلي بیفنیلهاي حاوي ـ ـ141727109100 586353

53089073سایر ـ ـ141827109900

15903713مكعب سانتيمتر هزار یك از كمتر ظروف در ـ ـ ـ141927111110

151473مكعب سانتيمتر هزار یك از كمتر ظروف در ـ ـ ـ142127111210

5233593سایر ـ ـ ـ142227111290

153مكعب سانتيمتر هزار یك از كمتر ظروف در ـ ـ ـ142527111410

15646333مكعب متر سانتي هزار یك از كمتر ظروف در ـ ـ ـ142727111910

153مكعب متر سانتي هزار یك از كمتر ظروف در ـ ـ ـ142927112110

15174153مكعب سانتيمتر هزار یك از كمتر ظروف در ـ ـ ـ143127112910

53نفت قیر ـ144327132000

5194383قیري معدني مواد از روغنحاصل یا نفت تفالههاي سایر ـ144427139000

103كلر ـ145028011000

5596853هیدروژن ـ145528041000

518855043 درصد 999/99 خلوص درجه با صرفا MRI دستگاههاي جهت مایع هلیم ـ ـ ـ145728042910

51439993ازت ـ145928043000

51457203ارسنییك ـ146528048000

5924943سایر ـ ـ146928051900

28121090381953

53(فوسژن) کربونیل کلرو دی ـ ـ149528121100

5263فسفر کلرور اکسی ـ ـ149628121200

53سولفور مونوکلرور ـ ـ149928121500

53سولفور کلرور دی ـ ـ150028121600

51913کلرورتیونیل ـ ـ150128121700

53 آب بدون آمونیاك ـ150828141000

20741673كروم اكسید ـ ـ ـ152828199010

55074583سایر ـ ـ ـ152928199090

54530943سایر ـ153128209000

106080253 پودر شکل به اورانژ مین و سرنج ـ ـ ـ153728249010

5194923سایر ـ ـ ـ153928249090

56931053وانادیوم هیدرواكسیدهاي و اكسید ـ154428253000

51031323مس هیدروكسیدهاي و اكسید ـ154628255000

52177133آنتیموان اكسیدهاي ـ154928258000

51485283نیكل از ـ ـ155928273500

5216543سایر ـ ـ ـ157128289090

103255703پتاسیم یدات ـ ـ ـ157528299010

51234063سایر ـ158328319000

52723223سایر ـ ـ ـ158628321090

51771603تیتانیوم كبالت، ـ ـ ـ160128332920

156846733كروم از سولفات ـ ـ ـ160728332960

535403پتاسیم از ـ ـ161528342100

) پیروفسفات اسید سدیم ---163228353910 فسفات پیرو سدیمدی )1511099643

53289263سدیم سیلیكاتهاي متا ـ ـ164828391100

54862623سدیم كرومات دي ـ165828413000

510513443زئولیت ---166628421010
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5221763كلوئیدال حالت به گرانبها فلزات ـ167128431000

5769473طال تركیبات ـ167528433000

53354703سریوم تركیبات ـ168528461000

151058593درصد 98 از كمتر خلوص به میليمتر 10 مساوي و كمتر ذرات اندازه با ـ ـ ـ168928492010

56255683سایر ـ169128499000

1093373مقطر آب ـ ـ ـ170928539010

51516683اتیلن ـ ـ171329012100

51839113(Isoprene) ایزوپرن و ديان ـ 3 ،1بوتا ـ ـ171629012400

5392763سایر ـ ـ173529031900

51165163كلرواتیلن تري ـ ـ173729032200

53فلورواتان تري كلرو دي ـ ـ174429037200

اتان تترافلورو برومو دي و متان فلورو بروموتري فلورومتان، دي كلرو برومو  ـ ـ174829037600 53504323

51155223بنزن كلرو دي پارا و بنزن كلرو دي اورتو كلروبنزن، ـ ـ175929039100

5925763آنها امالح و كرزولها ـ ـ182229071200

5886813سایر ـ ـ ـ182429071390

55949933 آن امالح و (پروپان فنیلول دي فنلبیسآ، دي ایزوپروپیلیون ـ 4 ،4 ـ ـ182929072300

516493(پروپیلن اكسید) اكسیران متیل ـ186629102000

.آنها نیتروزه یا نیتره سولفونه، هالوژنه، مشتقات و اكسیژنه، عوامل دیگر با حتي استالها، همي و استالها187129110000 52045423

521013(بنزوئیك آلدئید) آلدئید بنز  ـ ـ187529122100

51482173(پروتوكاتشیك اتیل آلدئید) وانیلین اتیل ـ ـ187829124200

51360833آلدئیدها ستن، و الكلها ـ کتون ـ189329144000

53آنتراكینون ـ ـ189529146100

53799663فرمیك اسید امالح ـ ـ190329151200

10363333 سدیم دياستات ـ ـ ـ190829152920

103ایزوبوتیل استات ـ ـ191329153400

103(ISO) دينوسب استات ـ ـ191429153600

15712933اسید مونوكلرواستیك ـ ـ ـ191629154010

55745533آن استرهاي و امالح اكسالیك، اسید ـ ـ195329171100

104720763دياكتیل فتاالتهاي اورتو ـ ـ196029173200

10352083سرب فتاالت ـ ـ ـ196229173410

5496443متیل دي ترفتاالت ـ ـ196629173700

51274683کلرور هیدرو کلرور اتیل (آمینو متیل دی N,N) 2  ـ ـ201329211200

5730683آمین منواتانول ـ ـ ـ204229221110

55743433سولفید (اتیل هیدروکسی 2) بیس ---214229307010

5153763تین بوتیل تري تركیبات ـ216429312000

55625153هیدروفورفوریلیك تترا الكل و فورفوریلیك الكل ـ ـ219729321300

103(تترامین هگزامتیلن) هگزامین ـ ـ ـ225629336910

55134343:(كاپروالكتام ـ اپسیلون) الكتام هگزان ـ 6 ـ ـ226229337100

401854603طبي مشمع ـ ـ ـ250330051030

153دندان پركردن براي آمالگام ـ ـ ـ251830064080

20384563 اولیه فوري كمكهاي براي دارو مخصوص جعبههاي و كیف ـ252030065000

53 داروسازي ضایعات ـ ـ252530069200

.باشد شده حاصل نباتي یا حیواني محصوالت شیمیایي آوردن عمل یا مخلوطكردن از كودهایيكهشیمیایي؛ لحاظ از شده آورده عمل یا یكدیگر با مخلوطشده حتي نباتي، یا حیواني كودهاي252631010000 559653413

57285953(Wattle extract)خسب شب یا ابریشم درخت عصاره ـ255432012000

مستربچ گرانول ---258432061110  (Master Batch)266627033

مستربچ گرانول ---258832062010  (Master Batch)263

2618193503لعابها ـ ـ ـ259932072010

152818573غذایي مواد قوطي داخل لعاب و ورنيها و الكها ـ ـ ـ260732081020

2613413803 قوطي خارج لعاب و ورنيها و الكها ـ ـ ـ260832081030

51993623 چیني روي برگردان عكس چاپ روغن و ورني ـ ـ ـ261232081070

156463843غذایي مواد قوطي داخل ورنيهاي و الكها لعاب، ـ ـ ـ261532082020

261806153قوطي خارج ورنيهاي و الكها ـ ـ ـ261632082030

2017842653آیینه پشت رنگ ـ ـ ـ261832082050
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54991153چیني روي برگردان عكس چاپ روغن و ورني ـ ـ ـ262032082070

2626106163سایر ـ ـ ـ262132082090

) اتومبیل آستري رنگ ---262732091010 پوزیشن الكترودي غیر NED) 1011152893اتومبیل رویه رنگ و

آنافروز  و كاتافروز آستري رنگ ---262832091030  ED (الكتروديپوزیشن) Electro-Deposition2639492283

401603203ساختماني پوششهاي و رنگها ـ ـ ـ262932091040

2610381333صنعتي پوششهاي و رنگها ـ ـ ـ263032091050

265661773لعابها و ورنيها و الكها ـ ـ ـ263132091060

268095863سایر ـ ـ ـ263232091090

1048912383اتومبیل رویه رنگ و (NED پوزیشن الكترودي غیر) اتومبیل آستري رنگ ـ ـ ـ263332099010

263(پوزیشن الكترودي) ED آنافروز و كاتافروز آستري رنگ ـ ـ ـ263432099030

152643253تفلوني پوششهاي ـ ـ ـ263532099040

264826193لعابها و ورنيها و الكها ـ ـ ـ263632099050

.ميرود كار به چرم پرداخت براي كه انواعي از ميشود مصرف آب با كه پیگمانهایي ؛(رنگها آب و الكها لعابها، جمله از) ورنيها و (Paints) رنگها سایر263832100000 152919713

1514257153مجموعه صورت به رنگها ـ264232131000

ميرود كار به نقاشي در كه اندودهایي بتانهها؛ سایر و درزگیري تركیبات رزیني، سیمانهاي پیوندزني، بتانههاي شیشهبرها، بتانههاي ـ264432141000 15199954603

1599170743سایر ـ264532149000

553محمدی گل از استحصالی گالب ـ ـ ـ ـ265933019011

553سنتی عرقیات سایر ـ ـ ـ ـ266033019012

263گلسیرینه صابون ـ ـ ـ269234011120

263بچه صابون ـ ـ ـ269334011130

263رختشویي صابون ـ ـ ـ269534011150

26766463صنعتي ـ ـ ـ269934012020

263پودر ـ ـ ـ270134012040

26363633سایر ـ ـ ـ270234012090

403سایر ----272134022029

15429443آبكاري مواد ـ ـ ـ272534029030

1029823سایر ---273034031990

551496743 فلزات براي واكسها استثنايبه نقلیه وسایل بدنه براي همانند فرآوردههاي و هاواكس ـ273934053000

4017874323.همانند اشیای و شمع انواع274234060000

262524023ژالتینی خالی کپسول ـ ـ ـ275135030010

266502763ژالتین نوع از دارویی کپسول ـ ـ ـ275235030020

203528123دکسترین مالتو ـ ـ ـ275635051020

553آتشبازي براي اشیاء ـ276836041000

53 ساز باران کپسول ـ ـ ـ276936049010

403ـسایر ـ ـ277036049090

36.553  04 شماره آتشبازي  فن اشیای از غیر كبریتها،277136050000

چاپ كلیشه ---277837013030  55584143

514270143سایر ـ ـ ـ277937013090

52180053متر 200 حداکثر و میلیمتر 105 از بیش پهناي با ـ ـ279237024400

51144233 سایر ـ ـ ـ280137029790

154505593(كروم پلي) رنگي عكاسي براي سایر، ـ280437032000

.سینماتوگرافي فیلمهاي غیراز به شده، ظاهر و عكسبرداري عكاسي، فیلمهاي و صفحهها280737050000 53

37059000513

101662013سطوح نمودن حساس براي امولسیونها، ـ281037071000

51040913كلوئیدال نیمه یا كلوئیدال گرافیت ـ281638012000

52345043سایر ـ ـ ـ281938019090

151903(سخت) ناپذیر تجزیه انواع ـ ـ ـ282438040010

5127743 سولفات با كاغذسازي از یا كاج چوب از تربانتین، اسانسهاي ـ282638051000

108397663فلزات سطح پرداخت و كردن پاك براي تركیبات ـ ـ ـ287138101010

53سرب تركیبات براساس  ـ ـ287538111100

517060943سیلیکون پایه بر هاپایدارکننده ـ ـ ـ288838123960

155962853سایر ـ ـ ـ289038123990

20112679183فعال ماده عنوان به نیكل تركیبات یا نیكل با  ـ ـ289338151100
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3815190061110923

20941633وانادیوم اکسید پنتا فعال ماده دارای ـ ـ ـ289538151910

201249583آهن مستقیم احیاي ریفرمینگ خنثي كاتالیست ـ ـ ـ289738159010

15154891153سایر ـ  ـ ـ290138160090

403207673آماده ترمز مایع ـ ـ ـ290538190010

101393573تالاویل چرب اسیدهاي ـ ـ291238231300

1021564123اتر کربوکسیالت پلی ---291938244010

512497543غیرنسوز بتونهاي و مالطها ـ292338245000

(HFCS) كربنها و هیدروفلوئور یا (PFCS) پرفلوئوركربنها ،(HCFCs) كربنها و كلروفلوئور هیدرو فاقد یا محتوي ،(CFCS) كربنها كلروفلوئور شامل ـ ـ292538247100 52117593

(CFCs) كلروفلوئوروكربنها فاقد لیكن ،(HFCs) هیدروفلوئوروكربنها یا (PFCs) پرفلوئوروكربنها فاقد یا محتوي  (HCFCs) كربنها كلروفلوئورو هیدرو حاوي ـ ـ292838247400 5662323

5326673فسفات   (ديبروموپروپیل 3 ،2) (تایيهاي سه) tris دارای ـ ـ293638248300

5828443اکسید فسفروس و اکسیران با پلیمر فسفونات، متیل متیل دی ---294938249970

553فاضالب الي و گل ـ295338252000

553كلینیكي ضایعات ـ295438253000

553هالوژنه ـ ـ295538254100

553سایر ـ ـ295638254900

ضدیخ مایعات و ترمز مایعات ضایعات هیدرولیكي، مایعات ضایعات فلزات، سطح شوي و شست از حاصل محلولها ضایعات ـ295738255000 553

ً  ـ ـ295838256100 553آلي تشكیلدهنده اجزای حاوي عمدتا

553سایر ـ ـ295938256900

553سایر ـ296038259000

.ميباشد قیري معدني مواد از حاصل هاي روغن یا نفتي روغنهاي وزني% 70از كمتر داراي یا فاقد كه آن هاي  مخلوط و  (Biodiesel) بیودیزل سوخت296138260000 403

556285343(Linear low Density Poly ethylene)  :(LLDPE) خطي پلياتیلن ـ ـ ـ296239011010

153پودر صورت به ـ ـ ـ ـ297439012051

1571819253پروپیلن پلي پایه بر آمیزه انواع ـ ـ ـ ـ298439021091

594524613امولسیون ـ ـ ـ300239041020

5313473فسفونات متیل (اتیلن اکسی پلی) بیس ـ ـ ـ303839072020

1042043اتومبیل رنگ ویژه شده اصالح الكید رزینهاي ـ ـ ـ304439075010

15133073اتیلن پلیمرهاي از ـ309739151000

15195948863سایر ---312039181090

1514223443سایر ---312239189090

52915523(شورتي) كامل پوشك ویژه چسبدار پشت فیلم ـ ـ ـ312739199010

BOPP3226460623 خورده چسب جمبورول ـ ـ ـ312939199030

BOPP3231660873چسبدار پشت ورق ـ ـ ـ313039199040

3235382143 (log roll of adhesive coated      P.V.C film for electrical insulation) برق لنت مخصوص آلي حالل پایه چسب با خورده چسب PVC رول ـ ـ ـ313139199050

32188124193سایر ـ ـ ـ313239199090

205754273پارچه با شده المینه گلدار اكریلیك ورق ـ ـ ـ319139219030

32298919753 تبلیغاتي تابلوهاي ویژه PVC با شده داده پوشش طرف دو منسوج ـ ـ ـ319239219040

5782323فتوكپي مستردستگاه ـ ـ ـ319339219050

2613144913مستراح لگن سرپوش و نشستگاه ـ320239222000

2657481133سایر ـ320339229000

518590663هوا و اكسیژن نفوذ مقابل در مقاوم باالتر و الیه 5 اسپتیك كیسه ـ ـ ـ320639232120

205516263همانند تكیهگاههاي و ماسوره دوك، قرقره، ـ321239234000

551228863 لیتر 300 از بیش گنجایش با همانند محفظههاي و خمره و خم انباره، مخزن،  ـ321939251000

آنها ملحقات و اجزاء و همانند اشیای و (كركره پرده جمله از ) پرده پنجرهاي، پشت و دري پشت ـ322139253000 556342163

553766063سایر ـ ـ ـ322539262090

53سینمایي مصارف جهت ـ ـ ـ323039269040

1023416943باشد شده اضافه سیلیس یا كربن دوده آن به كه كائوچویي ـ325840051000

10651203سایر ـ ـ ـ326440069090

201860593كف براي پوشش ـ ـ ـ326640081110

از اسفنجی االستومری عایق ورق ---326740081120  EPDM یا NBR 3211330313

1052868273سایر ـ ـ ـ326840081190

1016409733سایر ـ ـ326940081900

20364623كف براي پوشش ـ ـ ـ327040082110



ارزی اولویتدالر به 96 واردات ورودی حقوقكاال نوعتعرفه شمارهردیف

512184593سازه جهت الستیك براساس (لرزهگیر یا ضربهگیر) تكیهگاه ---327140082120

107160623سایر ---327540091190

باز یا حلقوي صورت به میلیمتر 200 الي 22 عرض به و میلیمتر 5/3 الي 1 ضخامت به ریسندگي اپرون ـ ـ ـ329240103910 51785843

) سواري اتومبیلهاي در استفاده مورد انواع از --330940121100 مسابقه اتومبیلهاي و  واگن  استیشن  همچنین )323

323(Lorry) باري اتومبیل یا اتوبوس در استفاده مورد انواع از ـ ـ331040121200

58009563هوایي نقلیه وسایل در استفاده مورد انواع از ـ ـ331140121300

32769383مستعمل بادي، چرخ، رویي الستیك ـ331340122000

مستعمل و فرسوده الستیكهاي نمودن روكش جهت شده ولكانیزه و كائوچوئي جنس از بسته سر دو یا رول صورت به خودرو الستیك عاجدار روكش ـ ـ ـ331440129010 5459703

ميرود كار به باري اتومبیلهاي اتوبوسهاو ،(مسابقه اتومبیلهاي و واگن استیشن اتومبیلهاي همچنین) سواري اتومبیل براي كه انواعي از -331640131000 3221390273

3210073933.ميرود كار به دوچرخه براي كه انواعي از ـ331740132000

3212443743سایر ـ ـ ـ332040139090

20769883(محافظ ) كاپوت ـ332140141000

55155733خانگي ـ ـ ـ332440151910

5523556463صنعتي و كارگري ـ ـ ـ332640151930

551363953سایر ـ ـ ـ332740151990

40589803سایر ـ332840159000

2614606613مدادپاككن ـ ـ333240169200

26125595653درزگیرها سایر و واشر بند، درز ـ ـ333340169300

2636885423بادكردن قابل اشیای سایر ـ ـ333540169500

(باال به سانتیمتر 25 عرض از) نساجي صنایع در مصرف مورد مالش كیسههاي ـ ـ ـ333640169910 5431553

53پشم با ـ334941021000

53(پیكله) شده اسیدشویي ـ ـ335041022100

53سایر ـ ـ335141022900

53 خزندگان نوع از ـ335241032000

553 خوك نوع از ـ335341033000

53سایر ـ335441039000

53(wet-blue جمله از) مرطوب حالت به ـ335941051000

53 (Crust) نشده رنگآمیزي یا رنگ هنوز ولي درآمده دباغي از تازه) خشك حالت به ـ336041053000

53(wet-blue جمله از) مرطوب حالت به ـ ـ336141062100

(Crust) (نشده رنگآمیزي یا رنگ هنوز ولي درآمده دباغي از تازه) خشك حالت به ـ ـ336241062200 53

403(wet-blue ازجمله) مرطوب حالت به ـ ـ336341063100

(Crust) (نشده رنگآمیزي یا رنگ هنوز ولي درآمده دباغي از تازه) خشك حالت به ـ ـ336441063200 403

323خزندگان نوع از ـ336541064000

323((wet-blue جمله از) مرطوب حالت به ـ ـ336641069100

(Crust) (نشده رنگآمیزي یا رنگ هنوز ولي درآمده دباغي از تازه) خشك حالت به ـ ـ336741069200 323

553خوك نوع از ـ337641132000

.هرماده از ،(همانند اشیای و سگ جل خورجین، زین، روپوش پوزهبند، زانوبند، قالده، مالبند، همچنین)حیوان نوع هر براي برگسازي و زین اشیای338342010000 406601173

420211001105213

553دستساز کیف ---338442021110

553سایر ---338542021190

5557045153نسجي مواد یا پالستیكي مواد از خارجي سطح با ـ ـ338642021200

420221001437223

553ساز دست دستی کیف ---338842022110

553سایر ---338942022190

5533483جاجیم ـ ـ ـ339042022210

553نمد از ـ ـ ـ339142022220

553قلمكار ـ ـ ـ339242022230

5511398913سایر ـ ـ ـ339342022290

556263 تركیبي چرم از یا  چرم از طبیعي، چرم از خارجي سطح با ـ ـ339542023100

551133743نسجي مواد از یا پالستیكي ورقهاي از خارجي سطح با ـ ـ339642023200

552407143سایر ـ ـ339742023900

4202909013203

5595603 تركیبي چرم از یا چرم از طبیعي چرم از خارجي سطح با ـ ـ339842029100
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557593743نسجي مواد از یا پالستیكي ورقهاي از خارجي سطح با ـ ـ339942029200

5531125223سایر ـ ـ340042029900

5525473لباس ـ340142031000

404353 ورزش مخصوص ـ ـ340242032100

401156823سایر ـ ـ340342032900

420330006283033

403دستساز چرمی کمربند انواع ---340442033010

403سایر ---340542033090

4017513لباس منضمات سایر ـ340642034000

53مزوزا و (كلیمي هموطنان عبادت مخصوص مهره) تفیلین ـ ـ ـ340742050010

553ساز دست چرمی زیورآالت انواع ---340842050020

3:سایر ـ ـ ـ340942050090

32161883سایر ـ ـ ـ341342060090

553پا و دست دم، سر، بدون یا با كامل صورت به آبي خوك از پوستها ـ ـ ـ341743018010

553پوستسازي در استفاده قابل قطعات سایر و پا و دست دم، سر، ـ341943019000

553 مینك از ـ ـ342043021100

5520003سایر ـ ـ342143021900

553 نشده متصل هم به قیچي، دم و آخال قطعات، سایر و پا و دست دم، سر، ـ342243022000

553لباس متفرعات و لباس ـ342443031000

558303 سایر ـ342543039000

55335503.آنها از شده ساخته اشیای و بدلي نرم پوستهاي342643040000

421658933سایر ـ343544029000

4270353هابرگ سوزنی - -343644031100

510998933كاج تیره ـ348544091000

10668683بامبو از ـ ـ348644092100

521455373سایر ـ ـ348844092900

101029993خورده سمباده فقط یا نشده كار ـ ـ ـ348944101110

102351263خورده سمباده فقط یا نشده كار ـ ـ ـ349144101210

103خورده سمباده فقط یا نشده كار ـ ـ ـ349344101910

10141553خورده سمباده فقط یا نشده كار ـ ـ ـ349544109010

10117406753نشده پوشانده آن سطح یا مكانیكي طریق به نشده كار ـ ـ ـ349744111210

205403شده روكش پروفیل ـ ـ ـ ـ349944111291

103031303نشده پوشانده آن سطح یا مكانیكي طریق به نشده كار ـ ـ ـ350244111310

102334507373نشده پوشانده آن سطح یا مكانیكي طریق به نشده كار ـ ـ ـ350744111410

1010022813نشده پوشانده آن سطح یا مكانیكي طریق به نشده كار ـ ـ ـ351244119210

10113042273نشده پوشانده آن سطح یا مكانیكي طریق به نشده كار ـ ـ ـ351444119310

10116709563نشده پوشانده آن سطح یا مكانیكي طریق به نشده كار ـ ـ ـ351644119410

106236243 زهوار تخته و مورق تخته چندال، تخته ـ ـ352344129400

1016575533سایر ـ ـ352444129900

1017756613.پروفیل یا باریكه صفحه، بلوك، شكل به شده، متراكم چوبهاي352544130000

خاتم چوب، روي نقاشي نازككاري، منبت، مشبك، معرق،خراطي، شامل دستي صنایع ـ ـ ـ352644140010 553

553خاتم ---352744140020

551034133سایر ـ ـ ـ352844140090

2012618293 كابل براي (قرقره ) استوانه همانند؛ بستهبندي ظروف و بشكه قفسه، صندوقچه، صندوق، ـ352944151000

چوب از پالت اتصالي حلقههاي بارگیري؛ تختههاي سایر و صندوقي پالتهاي ساده، پالتهاي ـ353044152000 201224173

.چلیك ساختن براي خمیده تخته همچنین چوب، از آنها قطعات اجزای و بشكهسازي مصنوعات سایر و تشت خم، تغار، بشكه،353144160000 323403

.چوب از كفش، و چكمه قالب چوب؛ از بروس، یا جارو دسته و بدنه افزار، دسته و بدنه ابزار،353244170000 1033509883

553(هندسي نقش با) ارسيسازي ـ ـ ـ ـ353344181011

) بری قواره ----353444181012 منحنی و گردان نقش با  )403

403گرهچینی ----353544181013

403سایر ـ ـ ـ ـ353644181019

402395453سایر ـ ـ ـ353744181090

553(هندسي نقش با) ارسيسازي ـ ـ ـ ـ353844182011
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) بری قواره ----353944182012 منحنی و گردان نقش با  )553

403گرهچینی ----354044182013

553سایر ـ ـ ـ ـ354144182019

406508313سایر ـ ـ ـ354244182090

201191623ساختمان بتونریزي كارهاي براي كفراژ ـ354344184000

2011253لمبه تخته و توفال ـ354444185000

203(Beams) تیرچهها و (Posts) تیركها ـ354544186000

26151653سایر ـ ـ354944187900

خاتم چوب، روي نقاشي نازككاري، منبت، مشبك، و معرق خراطي، شامل دستي صنایع چوبي مصنوعات ـ ـ ـ355244191110 55101783

5516540983سایر  ---355344191190

غذاخوری مخصوص های چوب - -355444191200  (chopsticks)5518043

خاتم چوب، روي نقاشي نازككاري، منبت، مشبك، و معرق خراطي، شامل دستي صنایع چوبي مصنوعات ـ ـ ـ355544191910 553

55443353سایر  ---355644191990

خاتم چوب، روي نقاشي نازككاري، منبت، مشبك، و معرق خراطي، شامل دستي صنایع چوبي مصنوعات ـ ـ ـ355744199010 5512253

552856573سایر ـ ـ ـ355844199090

551984693منبت تابلوی ---355944201010

553معرق تابلوی ---356044201020

خاتم و چوب روی نقاشی منبت، نازککاری، مشبک، معرق، خراطی، شامل دستی صنایع سایر ---356144201030 553

552852503سایر ـ ـ ـ356244201090

553خاتم جعبه ---356344209010

553منبت جعبه ---356444209020

553معرق جعبه ---356544209030

553خاتم گلدان و تنگ ---356644209040

553خاتم اداری لوازم ست ---356744209050

خاتم و چوب روی نقاشی منبت، نازککاری، مشبک، معرق، خراطی، شامل دستی صنایع سایر ---356844209060 553

551098043سایر ---356944209090

خاتم چوب، روي نقاشي منبت، نازككاري، مشبك، معرق، خراطي، شامل دستي صنایع ---357044211010 553

554289703سایر ---357144211090

4421901037693

4421909013717943

خاتم چوب، روي نقاشي منبت، نازككاري، مشبك، معرق، خراطي، شامل دستي صنایع ---357244219110 552703

206302393سایر ---357344219190

5616033كبریت چوب خالل ---357444219910

خاتم چوب، روي نقاشي منبت، نازككاري، مشبك، معرق، خراطي، شامل دستي صنایع ---357544219920 553

2026106763سایر ---357644219990

510563شده آماده ساده طور به یا خام طبیعي، چوبپنبه ـ357745011000

566513سایر ـ357845019000

.(ظروف در یا بطري در براي شده تیز لبههاي با تمام نیمه پنبههاي چوب همچنین) ،(مربع ازجمله) مستطیل مربع نوار یا ورق صفحه، بلوك، شكل به یا شده، تراش چهار ساده طور به یا گرفتهشده خارجي قشر طبیعي، چوبپنبه357945020000 527043

دیسك همچنین توپر، استوانههاي شكل؛ هر به (Tile) لوحه نوار؛ و ورق صفحه، بلوك، ـ358245041000 57016123

55713413بامبو از ـ ـ358446012100

553خیزران از ـ ـ358546012200

55422693سایر ـ ـ358646012900

55349443بامبو از ـ ـ358746019200

553خیزران از ـ ـ358846019300

5522693نباتي مواد سایر از ـ ـ358946019400

5537673سایر ـ ـ359046019900

55962083بامبو از ـ ـ359146021100

553كپوبافي شامل ـ ـ ـ359246021210

551392453حصیربافي و سبدبافي ـ ـ ـ359346021220

5541373سایر ـ ـ ـ359446021290

553كپوبافي شامل ـ ـ ـ359546021910

55404863سایر ـ ـ ـ359646021990

552215233 سایر ـ359746029000
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51681573گرم 40 از كمتر مربع متر هر وزن به ـ ـ362348025400

107403053سایر ـ ـ363848043900

101271193سایر ـ ـ ـ364048044190

57997203سایر ـ ـ364548045900

103شیمیایي نیمه فلوتینگ كاغذ ـ ـ364648051100

103 بكر خمیر% 50 حداقل از شده تولید كاغذ ـ ـ ـ364748051210

103سایر ـ ـ ـ364848051290

103 بكر خمیر% 20 حداقل از تولیدشده كاغذ ـ ـ ـ364948051910

103سایر ـ ـ ـ365048051990

104953213 بكر خمیر درصد 20 حداقل از شده تولید كاغذ ـ ـ ـ365148052410

1066043سایر ـ ـ ـ365248052490

101342313 بكر خمیر درصد 20 حداقل از شده تولید كاغذ ـ ـ ـ365348052510

101425633 بكر خمیر% 20 حداقل از شده تولید كاغذ ـ ـ ـ365848059110

10125533 بكر خمیر% 20 حداقل از تولیدشده كاغذ ـ ـ ـ366048059210

104253243سایر ـ ـ ـ366148059290

10227933بكر خمیر% 20 حداقل از شده تولید كاغذ ـ ـ ـ366248059310

5105123(نباتي پارشمینه) سولفوریزه مقواي و كاغذ ـ366448061000

54227963(كالك) رسامي كاغذ ـ366648063000

102563423سوراخشده حتي موجدار، مقواي و كاغذ ـ366948081000

53نشده تكمیل استنسیل كاغذ ـ ـ ـ367348099010

3221830803 چسب خود ـ ـ368748114100

1516705423سایر ---369648119090

5956513لوله یا دفترچه شكل به ـ369848131000

579450943سایر ـ370048139000

1079463سایر ـ ـ ـ370548169090

55110903پاكت ـ370648171000

5542143نامهنگاري كارت و  غیرمصور پستال كارت ،(کاغذی کارت ) کارتی نامه ـ370748172000

كاغذي نامهنگاري اشیای از مجموعهاي حاوي مقوا، یا كاغذ از نگارشي مجموعههاي و كیف كیسه، جعبه، ـ370848173000 55508543

5569003حوله و آرایش پاككردن دستمال دستمال، ـ371048182000

551092143سفره دستمال و رومیزي ـ371148183000

5512183لباس متفرعات و لباس ـ371248185000

همانند اشیای و روزانه یادداشت دفاتر یادآوري، كاغذ دستههاي ،(رسید سفارش، یادداشت،) دفاتر حسابداري، دفاتر ثبت، دفاتر ـ372248201000 555519433

55932473مشق دفترچه ـ372348202000

55354373پرونده جلد و پوشه ،(كتاب جلد از غیر) جلد ـ372448203000

555103كاربندار اوراق دسته و تجاري نسخهاي چند فرمهاي ـ372548204000

555762713كلكسیون براي یا نمونه براي آلبوم ـ372648205000

551247343سایر ـ372748209000

52605583سایر ـ373148229000

329553743بامبو از ـ ـ373448236100

201991233سایر ـ ـ373548236900

107905393كاغذ خمیر از شده پرس یا شده قالبگیري اشیای ـ373648237000

10548263زنبوري النه شبكه ـ ـ ـ373748239010

263(كاغذ خمیر از دستساز اشیای) ماشه پاپیه ـ ـ ـ373848239020

26355623ایران نگارگري تشعیر تذهیب، ـ ـ ـ373948239030

53نشریات و آگهي ـ ـ ـ374449021010

52881533سایر ـ ـ ـ374549021090

265600013همانند و تجاري كاتالوگهاي ـ ـ ـ374649029010

26154173طبي كاتالوگهاي ـ ـ ـ374749029020

ندارد فني و علمي جنبه كه صفحات مجموعه و رسم و نقاشي محصوالت و گراور و مجموعه ـ ـ ـ374949029040 263

104622563سایر ـ ـ ـ375049029090

26207493.كودكان براي رنگآمیزي، یا نقاشي تصویر كتابهاي375149030000

263.شده صحافي حتي تصویر، بدون یا با چاپي، یا خطي موسیقي نت كتاب375249040000

53دولت توسط وارداتي نشده باطل تمبر ـ ـ ـ375749070010
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53نو و رایج اسكناس ـ ـ ـ375949070030

53نو و رایج مسافرتي چكهاي ـ ـ ـ376049070040

103سایر ـ ـ ـ376149070090

55462833شفاف عكسبرگردان، ـ376249081000

58567373سایر ـ376349089000

.ملحقات یا تزئینات و پاكت بدون یا با مصور، حتي شخصي، اطالعیههاي یا پیغام تهنیت، مضمون با شده چاپ كارتهاي مصور، یا شده چاپ پستال كارت376449090000 5544783

.ميشود باطل یا كنده ایام مرور به آن اوراق كه دسته صورت به تقویم همچنین چاپشده، نوع، هر از تقویم376549100000 55690173

26799913عكسها گراورها، تصاویر، ـ ـ376749119100

2664553توپوگرافي مشخصات بدون و تجسمي جغرافیایي و علمي تعلیمي، نقشههاي ـ ـ ـ376849119910

1011119513سایر ـ ـ ـ377049119990

26110057963.(نتابیده) خام ابریشم377250020000

.(Garnetted stock) حالجي از قبل ناخالصيهاي انباشت و نخ ضایعات ،(reeling) پیچ قرقره براي نامناسب پیلههاي شامل) ابریشم ضایعات377350030000 403

403ترمه ـ ـ ـ377950071010

403دستباف شعر ـ ـ ـ378050071020

403دستباف زري ـ ـ ـ378150071030

403سایر ـ ـ ـ378250071090

4011763 (باتیك) كالقهاي ـ ـ ـ378350072010

403سایر ـ ـ ـ378450072090

403پارچهها سایر ـ378550079000

403. حیوان زبر یا (كرك) نرم موي یا پشم پسمانده و كهنه الیاف379751040000

32110263گرم 300 حداكثر مربع متر هر وزن به ـ ـ381451111100

3267553سایر ـ ـ381551111900

ً كه سایر، ـ381651112000 باشد شده مخلوط (Man-made filaments) یامصنوعي سنتتیك رشتههاي با منحصراً یا عمدتا 323

ً كه سایر، ـ381751113000 .باشد شده مخلوط (Discontinues) یكسره غیر مصنوعي یا سنتتیك الیاف با منحصراً یا عمدتا 323

3231183043سایر ـ381851119000

322356263گرم 200 حداكثر مربع متر هر وزن به  ـ ـ381951121100

323سایر ـ ـ382051121900

ً كه سایر، ـ382151122000 .باشد شده مخلوط سنتتیك یا مصنوعي رشتههاي با منحصراً یا عمدتا 323

ً كه سایر، ـ382251123000 باشد شده مخلوط یكسره غیر مصنوعي یا سنتتیك الیاف با منحصراً یا عمدتا 323

323سایر ـ382351129000

263.دم و یال ازموي یا حیوان زبر موي از باف پود و تار پارچههاي382451130000

2615903نخ آخال ـ382652021000

2610986113پنبه پسمانده الیاف ـ ـ382752029100

26235103سایر ـ ـ382852029900

.(نكند تجاوز 14 از متریك سیستم در آن نمره) باشد تكس دسي 29/714 حداقل آن اندازه كه ـ ـ383352051100 205364133

.(نباشد بیشتر 43 از ولي بوده 14 از بیش متریك سیستم در آن نمره) نباشد دسيتكس 56/232 از كمتر لیكن بوده دسيتكس 29/714 از كمتر آن اندازه كهـ ـ383452051200 2034394713

(نباشد بیشتر 14 از متریك سیستم در آن نمره) باشد دسيتكس 29/714 حداقل آن اندازه كه ـ ـ383852052100 20860003

201543203 (نباشد بیشتر 43 از ولي بوده 14 از بیش متریك سیستم در آن نمره) نباشد دسيتكس 56/232 از كمتر ولي بوده دسيتكس 29/714 از كمتر آن اندازه كهـ ـ383952052200

.(نباشد بیشتر 14 از متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) باشد بیشتر یا دسيتكس 29/714 آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ384552053100 203

. (نباشد بیشتر 43 از ولي بوده 14 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) نباشد كمتر دسيتكس 56/232 از ولي بوده دسيتكس 29/714 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ384652053200 20540823

.(نباشد بیشتر 14 از متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) باشد بیشتر یا دسيتكس 29/714 آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ385052054100 201197483

.(نباشد بیشتر 43 از ولي بوده 14 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) نباشد كمتر دسيتكس 56/232 از ولي بوده تكس دسي 29/714 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ385152054200 20185863

.(نباشد بیشتر 14 از متریك سیستم در آن نمره) باشد بیشتر یا دسيتكس 29/714 آن اندازه كه ـ ـ385752061100 203

(نباشد بیشتر 43 از ولي بوده 14 از بیش متریك سیستم در آن نمره) نباشد دسيتكس 56/232 از كمتر ولي بوده دسيتكس 29/714 از كمتر آن اندازه كه ـ ـ385852061200 20744593

(نباشد بیشتر 14 از متریك سیستم در آن نمره )باشد دسيتكس 29/714 حداقل آن اندازه كه ـ ـ386252062100 20643913

(نباشد بیشتر 43 از ولي بوده 14 از بیش متریك سیستم در آن نمره) نباشد دسيتكس 56/232 از كمتر ولي بوده دسيتكس 29/714 آن اندازه كه ـ ـ386352062200 20502313

.(نباشد بیشتر 14 از متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) باشد بیشتر یا دسيتكس 29/714 آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ386752063100 2023003

.(نباشد بیشتر 43 از ولي بوده 14 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) نباشد دسيتكس 56/232 از كمتر ولي بوده دسيتكس 29/714 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ386852063200 203

.(نباشد بیشتر 14 از متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره)باشد بیشتر یا دسيتكس 29/714 آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ387252064100 203

.(نباشد بیشتر 43 از ولي بوده 14 از بیش متریك سیستم در آن الي یك نخ هر نمره) نباشد دسيتكس 56/232 از كمتر ولي بوده دسيتكس 29/714 از كمتر آن الي یك نخ هر اندازه كه ـ ـ387352064200 203

324138783گرم 100 حداكثر مربع متر هر وزن به باف، ساده ـ ـ387952081100

323گرم 100 از بیش مربع متر هر وزن به باف، ساده ـ ـ388052081200

3261523باف مورب جناغي همچنین باف، جناغي نخ چهار یا نخ سه ـ ـ388152081300
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325000783پارچهها سایر ـ ـ388252081900

323گرم 100 حداكثر مترمربع هر وزن به باف، ساده ـ ـ388352082100

323گرم 100 از بیش مترمربع هر وزن به باف، ساده ـ ـ388452082200

323باف مورب جناغي همچنین باف، جناغي نخ چهار یا نخ سه ـ ـ388552082300

32388653 پارچهها سایر ـ ـ388652082900

323گرم 100 حداكثر مربع متر هر وزن به سادهباف، ـ ـ388752083100

323گرم 100 از بیش مربع متر هر وزن به سادهباف، ـ ـ388852083200

323باف مورب جناغي همچنین باف، جناغي نخ چهار یا نخ سه ـ ـ388952083300

321111093پارچهها سایر ـ ـ389052083900

323گرم 100 حداكثر مربع متر هر وزن به سادهباف، ـ ـ389152084100

323دستباف پارچههاي ---389252084210

323سایر ---389352084290

323باف مورب جناغي همچنین جناغيباف، چهارنخ یا نخ سه ـ ـ389452084300

3214385313هاپارچه سایر ـ ـ389552084900

32460003گرم 100 حداكثر مربع متر هر وزن به سادهباف، ـ ـ389652085100

323گرم 100 از بیش مربع متر هر وزن به باف، ساده ـ ـ389752085200

327616333پارچهها سایر ـ ـ389852085900

32140803باف ساده ـ ـ389952091100

323باف مورب جناغي همچنین جناغيباف، چهارنخ یا نخ سه ـ ـ390052091200

322156383پارچهها سایر ـ ـ390152091900

323باف ساده ـ ـ390252092100

323باف مورب جناغي همچنین جناغيباف، چهارنخ یا نخ سه ـ ـ390352092200

32344403پارچهها سایر ـ ـ390452092900

323باف ساده ـ ـ390552093100

3216423باف مورب جناغي همچنین باف، جناغي نخ چهار یا نخ سه ـ ـ390652093200

321112673پارچهها سایر ـ ـ390752093900

323باف ساده ـ ـ390852094100

32748793«(Denim) دنیم» به موسوم پارچههاي ـ ـ390952094200

323باف مورب جناغي همچنین جناغيباف، چهارنخ یا نخ سه پارچههاي سایر ـ ـ391052094300

32983123پارچهها سایر ـ ـ391152094900

323باف ساده ـ ـ391252095100

323باف مورب جناغي همچنین جناغيباف، نخ چهار یا نخ سه ـ ـ391352095200

3250063پارچهها سایر ـ ـ391452095900

328148253باف ساده ـ ـ391552101100

323پارچهها سایر ـ ـ391652101900

323باف ساده ـ ـ391752102100

3224873پارچهها سایر ـ ـ391852102900

3263893باف ساده ـ ـ391952103100

323 باف مورب جناغي همچنین باف، جناغي نخ چهار یا نخ سه ـ ـ392052103200

323پارچهها سایر ـ ـ392152103900

3219503باف ساده ـ ـ392252104100

32586963پارچهها سایر ـ ـ392352104900

3218903باف ساده ـ ـ392452105100

32100803پارچهها سایر ـ ـ392552105900

323409193باف ساده ـ ـ392652111100

323باف مورب جناغي همچنین باف جناغي نخ چهار یا نخ سه ـ ـ392752111200

3224503پارچهها سایر ـ ـ392852111900

323 شده سفید ـ392952112000

3261953باف ساده ـ ـ393052113100

323باف مورب جناغي همچنین باف، جناغي نخ چهار یا نخ سه ـ ـ393152113200

32741223 پارچهها سایر ـ ـ393252113900

323باف ساده ـ ـ393352114100

324099893«(Denim) دنیم» به موسوم پارچههاي ـ ـ393452114200
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323باف مورب جناغي همچنین باف، جناغي نخ چهار یا نخ سه ـ ـ393552114300

323پارچهها سایر ـ ـ393652114900

323باف ساده ـ ـ393752115100

323 موربباف جناغي همچنین باف، جناغي نخ چهار یا نخ سه ـ ـ393852115200

321362223 پارچهها سایر ـ ـ393952115900

3213394893نشده سفید ـ ـ394052121100

323 شده سفید ـ ـ394152121200

32280503شده رنگرزي ـ ـ394252121300

324962753گوناگون رنگهاي به نخهاي از ـ ـ394352121400

323 شده چاپ ـ ـ394452121500

323 نشده سفید ـ ـ394552122100

323 شده سفید ـ ـ394652122200

323 شده رنگرزي ـ ـ394752122300

323گوناگون رنگهاي به نخهاي از ـ ـ394852122400

322003 چاپشده  ـ ـ394952122500

203سفیدشده یا نشده سفید ـ ـ396653091100

32422113سایر ـ ـ396753091900

323شده سفید یا سفیدنشده ـ ـ396853092100

32293403سایر ـ ـ396953092900

10113619643سفیدنشده ـ397053101000

26136703سایر ـ397153109000

.كاغذي نخ از باف پود و تار پارچههاي نباتي؛ نسجي الیاف سایر از باف پود و تار پارچههاي397253110000 26180223

.ميآیند  دست به پلياسترها نخ از یا پليآمیدها سایر نخ از یا نایلوني مقاوم بسیار نخ از كه پودباف و تار پارچههاي ـ401554071000 3210213273

323یازدهم قسمت 9 یادداشت در مذكور پارچههاي ـ401954073000

321006743سفیدشده یا سفیدنشده ـ ـ402054074100

32144553 شده رنگرزي ـ ـ402154074200

3261155383گوناگون رنگهاي به نخهاي از ـ ـ402254074300

321453 چاپشده ـ ـ402354074400

32674673شده سفید یا سفیدنشده ـ ـ402454075100

32981800073شده رنگرزي ـ ـ402554075200

3226853523گوناگون رنگهاي به نخهاي از ـ ـ402654075300

32794503چاپشده ـ ـ402754075400

3255586833 باشند تكستوره غیر پلياستر رشتههاي بیشتر یا وزني درصد 85 داراي كه ـ ـ402854076100

32730652313سایر ـ ـ402954076900

323سفیدشده یا سفیدنشده ـ ـ403054077100

323557423شده رنگرزي ـ ـ403154077200

32329463گوناگون رنگهاي به نخهاي از ـ ـ403254077300

3214557553شده چاپ  ـ ـ403354077400

323شده سفید یا نشده سفید ـ ـ403454078100

323شده رنگرزي ـ ـ403554078200

323گوناگون رنگهاي به نخهاي از ـ ـ403654078300

323چاپشده  ـ ـ403754078400

323سفیدشده یا سفیدنشده ـ ـ403854079100

323شده رنگرزي ـ ـ403954079200

32150623گوناگون رنگهاي به نخهاي از ـ ـ404054079300

328714933چاپشده ـ ـ404154079400

ميآیند دست به ویسكوز ریون از مقاوم بسیار نخ از كه باف پود و تار پارچههاي ـ404254081000 32163953

32330753سفیدشده یا سفیدنشده ـ ـ404354082100

32124923شده رنگرزي ـ ـ404454082200

323گوناگون رنگهاي به نخهاي از ـ ـ404554082300

323چاپشده ـ ـ404654082400

323شده سفید یا سفیدنشده ـ ـ404754083100

321024923 شده رنگرزي ـ ـ404854083200
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3290573گوناگون رنگهاي به نخهاي از ـ ـ404954083300

32178663چاپشده  ـ ـ405054083400

53پليآمیدها سایر از یا نایلون از ـ405155011000

5671233پليپروپیلن از ـ405455014000

51405563سایر ـ405555019000

104002413پليپروپیلن از ـ406255034000

1012916773سایر ـ406355039000

581963:پليآمیدها سایر از یا نایلون از ـ406855061000

53پروپیلن پلی از ـ407155064000

510503 سایر ـ407255069000

323 شده سفید یا سفیدنشده ـ ـ410255121100

324311673سایر ـ ـ410355121900

323 شده سفید یا سفیدنشده ـ ـ410455122100

323سایر ـ ـ410555122900

323سفیدشده یا سفیدنشده ـ ـ410655129100

32354613سایر ـ ـ410755129900

3287923بافساده استر، پلي یكسرة غیر الیاف از ـ ـ410855131100

بافمورب جناغي همچنین جناغي،  نخ چهار یا نخ سه پلياستر، یكسرة غیر الیاف از ـ ـ410955131200 323

323 استر پلي یكسره غیر الیاف از باف پود و تار پارچههاي سایر ـ ـ411055131300

323پودباف و تار پارچههاي سایر ـ ـ411155131900

323بافساده استر، پلي یكسره غیر الیاف از ـ ـ411255132100

3292059843استر پلي یكسره غیر الیاف از پودباف و تار پارچههاي سایر ـ ـ411355132300

32492473پودباف و تار پارچههاي سایر ـ ـ411455132900

323بافساده استر، پلي غیریكسره الیاف از  ـ ـ411555133100

327003پودباف و تار پارچههاي سایر ـ ـ411655133900

323بافساده پلياستر، یكسره غیر الیاف از ـ ـ411755134100

32817233پودباف و تار پارچههاي سایر  ـ ـ411855134900

323بافساده پلياستر، غیریكسره الیاف از ـ ـ411955141100

بافمورب جناغي همچنین باف، جناغي نخ چهار یا نخ سه استر، پلي غیریكسره الیاف از ـ ـ412055141200 32484263

323پودباف و تار پارچههاي سایر ـ ـ412155141900

3228661083بافساده استر، پلي غیریكسره الیاف از ـ ـ412255142100

بافمورب جناغي همچنین جناغيباف، نخ چهار یا نخ سه پلياستر، غیریكسره الیاف از ـ ـ412355142200 3251503

3215583پلياستر یكسره غیر الیاف از پودباف و تار پارچههاي سایر ـ ـ412455142300

32266473پودباف و تار پارچههاي سایر ـ ـ412555142900

323متفاوت رنگهاي به نخهایي از ـ412655143000

323بافساده پلياستر، یكسره غیر الیاف از ـ ـ412755144100

بافمورب جناغي همچنین باف، جناغي نخ چهار یا نخ سه پلياستر، غیریكسره الیاف از ـ ـ412855144200 323

32231753پلياستر یكسره غیر الیاف از پودباف و تار پارچههاي سایر ـ ـ412955144300

323085883پودباف و تار پارچههاي سایر ـ ـ413055144900

ً كه ـ ـ413155151100 3221280623باشند شده مخلوط ویسكوز ریون غیریكسره الیاف با منحصراً یا عمدتا

ً كه ـ ـ413255151200 3225693شدهباشند مخلوط مصنوعي یا سنتتیك الیاف با منحصراً یا عمدتا

ً كه ـ ـ413355151300 32214553باشند شده مخلوط حیوان (كرك) نرم موي یا پشم با منحصراً یا عمدتا

323957503سایر ـ ـ413455151900

ً كه ـ ـ413555152100 328159443باشند شده مخلوط مصنوعي یا سنتتیك الیاف با منحصراً یا عمدتا

ً كه ـ ـ413655152200 326692083باشند شده مخلوط حیوان (كرك) نرم موي یا پشم با منحصراً یا عمدتا

3220883سایر ـ ـ413755152900

324803باشند شده مخلوط مصنوعي یا سنتتیك الیاف با منحصراً عمدتاًیا كه ـ ـ413855159100

3235423 سایر ـ ـ413955159900

323 شده رنگرزي ـ ـ414155161200

323گوناگون هايرنگ به نخ از ـ ـ414255161300

323چاپشده ـ ـ414355161400

3215863رنگرزيشده ـ ـ414555162200

3229223گوناگون رنگهاي به نخهاي از ـ ـ414655162300
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323شده چاپ ـ ـ414755162400


32  شده یا سفیدنشده ـ ـ414855163100
2218143


 32 شده رنگرزي ـ ـ414955163200
3

323گوناگون رنگهاي به نخهاي از ـ ـ415055163300

323شده چاپ ـ ـ415155163400

323شده سفید یا سفیدنشده ـ ـ415255164100

323شده رنگرزي ـ ـ415355164200

323گوناگون رنگهاي به نخهاي از ـ ـ415455164300

323چاپشده ـ ـ415555164400

323سفیدشده یا نشده سفید ـ ـ415655169100

323شده رنگرزي ـ ـ415755169200

32337963گوناگون رنگهاي به نخهاي از ـ ـ415855169300

32612003شده چاپ ـ ـ415955169400

3256363 سایر ـ ـ416356012900

40537043(Stitch-bonded) بافته دوخته الیاف با پارچههاي و سوزنزده نمد ـ416556021000

40178983 حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ416656022100

401803643نسجي مواد سایر از ـ ـ416756022900

401227613 سایر ـ416856029000

است گردیده تولید رول صورت به High Pressure Water Jet طریق از كه (Spunlace) نبافته پارچههاي ـ ـ ـ416956031110 263888633

4012182553 مربع متر هر در گرم 150 از بیش وزن به ـ ـ417556031400

4035673مربع متر هر در گرم 25 حداكثر وزن به ـ ـ417656039100

نباشد مربع متر هر در گرم 150 از بیشتر ولي مربع متر هر در گرم 70 از بیش وزن به ـ ـ417856039300 402873343

402196253مربع متر هر در گرم 150 از بیش وزن به ـ ـ417956039400

.نباشد تعرفه دیگر شماره مشمول و نشده گفته دیگر جاي در كه كابل، یا طناب ریسمان، ،54  05 یا 54  04 شماره مشمول همانند اشكال یا نوار نخ، از اشیای419656090000 40841883

5515823گبه ـ ـ ـ419757011010

5579663سایر ـ ـ ـ419857011090

553070783 نسجي مواد سایر از ـ419957019000

553 سیرجان بهجز مناطق كلیه نخي و پشمي رو یك گلیم ـ ـ ـ420057021010

553 (پیچ شیرپكي) سیرجان پشمي رو یك گلیم ـ ـ ـ420157021020

553 (پیچ پكي شیر بافت نیم فرش) سیرجان پشمي رو یك گلیم ـ ـ ـ420257021030

553 پشمي دورو گلیم ـ ـ ـ420357021040

553ابریشم كف گلیم ـ ـ ـ420457021050

553ابریشم تمام گلیم ـ ـ ـ420557021060

5583273سایر ـ ـ ـ420657021090

55283893(Coir) نارگیل الیاف از كفپوشها ـ420757022000

553حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ420857023100

553 مصنوعي یا سنتتیك نسجي مواد از ـ ـ420957023200

55661513نسجي مواد سایر از ـ ـ421057023900

553 حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ421157024100

5519833مصنوعي یا سنتتیك نسجي مواد از ـ ـ421257024200

55951893 نسجي مواد سایر از ـ ـ421357024900

553 ( Not made up) نشده پرداخت ،(Not of pile) پرزدار ساختار با نه سایر، ـ421457025000

55141243(سجاده) احرامي ـ ـ ـ421557029110

553سایر ـ ـ ـ421657029190

5518274783 مصنوعي یا سنتتیك نسجي مواد از ـ ـ421757029200

553زیلو ـ ـ ـ421857029910

5516041973سایر ـ ـ ـ421957029990

553 حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ422057031000

570320002717643

403مصنوعی چمن ---422157032010

553سایر ---422257032090

5703300074983

403مصنوعی چمن ---422357033010
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553سایر ---422457033090

552636803نسجي مواد سایر از ـ422557039000

5539913باشد مربع متر 3/0 حداكثر آن مساحت كه چهارگوش، ـ422657041000

553مربع متر 1 حداکثر و مربع متر 3/0 از بیش مساحت به ها،گوش چهار  ـ422757042000

55134933نمد از نسجي كفپوش ـ ـ ـ422857049010

55404363سایر ـ ـ ـ422957049090

55133973جاجیم ـ ـ ـ423057050010

559123553سایر ـ ـ ـ423157050090

40992643حیوان (كرك) نرم موي از یا پشم از ـ423258011000

323قطعنشده پودي، پرز با پلوش و مخمل پارچههاي ـ ـ423358012100

(Corduroy كبریتي مخمل) راهراه شده، قطع پودي پرز با پلوش و مخمل پارچههاي سایر ـ ـ423458012200 323

32425623پودي پرز با پلوش و مخمل پارچههاي سایر ـ ـ423558012300

323697273شنیل پارچههاي ـ ـ423658012600

3244263 پلوش و مخمل پارچههاي ـ ـ423758012700

3256443نشده قطع پودي، پرز با پلوش و مخمل پارچههاي ـ ـ423858013100

(Corduroy كبریتي مخمل) راه راه   قطعشده، پودي، پرز با پلوش و مخمل پارچههاي ـ ـ423958013200 32815513

323دستباف مخمل ـ ـ ـ424058013310

321664273سایر ـ ـ ـ424158013390

32127483شنیل پارچههاي ـ ـ424258013600

32805053پلوش و مخمل  پارچههاي ـ ـ424358013700

32245138883نسجي مواد سایر از ـ424458019000

323153نشده سفید ـ ـ424558021100

32477423سایر ـ ـ424658021900

نسجي مواد از همانند، (حلقوي پرز) اسفنجي پودباف و تار پارچههاي و اسفنجي باف حوله پارچههاي ـ424758022000 321331993

32851193(Tufted) باف منگوله نسجي پارچههاي ـ424858023000

58.323  06 ردیف مشمول باریك پارچههاي از غیر به ،(Gauze) گاز424958030000

3220769653توري پارچههاي سایر و توربافها ـ425058041000

324089523مصنوعي یا سنتتیك الیاف از  ـ ـ425158042100

322285463نسجي مواد سایر از ـ ـ425258042900

321952163دستباف دانتلهاي ـ425358043000

.مهیا و دوخته حتي ،(چلیپایي سوزن سوزنزنيریز، مثالً،) سوزندوزي كوبهاي دیوار  و همانند و( Beauvais) بووه ،(Aubusson ابوسن فالندر،   گوبلن، نوع از دستباف كوبهاي دیوار425458050000 32224293

403پنبه از ـ ـ425758063100

. باشند نشده تعرفه دیگر شماره مشمول و نشده گفته دیگر جاي در كه ميروند، كار به همانند مصارف یا مبلمان پوشاك، براي كه انواعي از ،56  05   شماره مشمول فلز با جورشده نسجي نخهاي از باف پود و تار پارچههاي و فلزي نخ از پودباف و تار پارچههاي426658090000 3250172553

55111813نمایان زمینه بدون قالبدوزي و گلدوزي ـ426758101000

55336233پنبه از ـ ـ426858109100

554643053مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ426958109200

55137683نسجي مواد سایر از ـ ـ427058109900

.باشند شده جور 58  10 شماره مشمول قالبدوزي و گلدوزي از غیر دیگر، نحوي به یا دوختن هم به طریق از الیهگذاري با كه نسجي ازمواد چندالیه یا یك از متشكل توپ، صورت به شده الیهدوزي نسجي محصوالت427158110000 4018446523

.ميروند كار به همانند مصارف یا غالفسازي جلدسازي، صحافي، براي كه انواعي از نشاستهاي، مواد با یا صمغ با اندوده نسجي پارچههاي ـ427259011000 2617655193

5901110024743

325025203اورهتان پلي با ـ428459032000

53000993(Bead Tape)  تایر لبه مخصوص نسجی نوار ـ ـ ـ428559039010

323لینولئوم ـ428959041000

53پارچهاي سنباده تولید مخصوص پارچه ـ ـ ـ429559070010

32618077463سایر ـ ـ ـ429659070090

321748113«پرزبلند» به معروف پارچههاي ـ430660011000

323پنبه از ـ ـ430760012100

3222057673مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ430860012200

3255303نسجي مواد سایر از ـ ـ430960012900

323پنبه از ـ ـ431060019100

3211512503مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ431160019200

322146863نسجي مواد سایر از ـ ـ431260019900

323كائوچویي نخهاي فاقد ولي كششپذیر نخ از بیشتر یا وزني درصد 5 داراي ـ431360024000
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32313923سایر ـ431460029000

323حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ431560031000

323 پنبه از ـ431660032000

323سنتتیك الیاف از ـ431760033000

323مصنوعي الیاف از ـ431860034000

323سایر ـ431960039000

323 نباشد كائوچویي نخ داراي ولي كششپذیر نخ از بیشتر یا وزني درصد 5 داراي ـ432060041000

324805793 سایر ـ432160049000

323 شده سفید یا سفیدنشده ـ ـ432260052100

32125553 شده رنگ ـ ـ432360052200

323387523مختلف رنگهاي با نخهایي از ـ ـ432460052300

3211676533 چاپشده ـ ـ432560052400

600532001979653

32245133فصل این یک فرعی شماره یادداشت در مذکور هایپارچه ـ ـ432660053500

323 نشده یا شده سفید سایر، ـ ـ432760053600

323 شده رنگ سایر، ـ ـ432860053700

323مختلف هایرنگ با هایینخ از سایر، ـ ـ432960053800

32267913شده چاپ سایر، ـ ـ433060053900

3231333سفیدشده یا نشده سفید ـ ـ433160054100

32823783 رنگشده ـ ـ433260054200

32988843مختلف رنگهاي با نخهایي از ـ ـ433360054300

323شده چاپ ـ ـ433460054400

321735873سایر ـ433560059000

323حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ433660061000

323شده سفید یا سفیدنشده ـ ـ433760062100

32159683رنگشده ـ ـ433860062200

323مختلف رنگهاي با نخهایي از ـ ـ433960062300

323چاپشده ـ ـ434060062400

323سفیدشده یا نشده سفید ـ ـ434160063100

32119083رنگشده ـ ـ434260063200

32563743مختلف رنگهاي با نخهایي از ـ ـ434360063300

323چاپشدهـ ـ434460063400

323شده سفید یا سفیدنشده ـ ـ434560064100

323رنگشده ـ ـ434660064200

323مختلف رنگهاي با نخهایي از ـ ـ434760064300

323چاپشده ـ ـ434860064400

3211382593سایر ـ434960069000

558437193پنبه از ـ435061012000

5587333مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ435161013000

551940143نسجي مواد سایر از ـ435261019000

553حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ435361021000

554503پنبه از ـ435461022000

55541943مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ435561023000

55217903نسجي مواد سایر ـ435661029000

( (زنان براي دامن و كت یا مردان براي شلوار و جلیقه كت، مانند) باشند متناظر یا هماهنگ رنگ و جنس در كه قسمتهایي تعداد یا دو از متشكل) (Suits) رو لباس ـ435761031000 5580253

55489383پنبه از ـ ـ435861032200

553سنتتیك الیاف از ـ ـ435961032300

5539931583نسجي مواد سایر از ـ ـ436061032900

553حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ436161033100

5568053پنبه از ـ ـ436261033200

553سنتتیك الیاف از ـ ـ436361033300

55109103 نسجي مواد سایر از ـ ـ436461033900

553حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ436561034100
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55293643پنبه از ـ ـ436661034200

55144843سنتتیك الیاف از ـ ـ436761034300

5527807783نسجي مواد سایر از ـ ـ436861034900

553سنتتیك الیاف از ـ ـ436961041300

5515633143 نسجي مواد سایر از ـ ـ437061041900

5557243 پنبه از ـ ـ437161042200

55540483سنتتیك الیاف از ـ ـ437261042300

55234163نسجي مواد سایر از ـ ـ437361042900

552003 حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ437461043100

5569404823 پنبه از ـ ـ437561043200

55366553سنتتیك الیاف از ـ ـ437661043300

551884423 نسجي مواد سایر از ـ ـ437761043900

553 حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ437861044100

5532523پنبه از ـ ـ437961044200

553سنتتیك الیاف از ـ ـ438061044300

551313مصنوعي الیاف از ـ ـ438161044400

553نسجي مواد سایر از ـ ـ438261044900

553حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ438361045100

551183پنبه از ـ ـ438461045200

553سنتتیك الیاف از ـ ـ438561045300

55187513نسجي مواد سایر از ـ ـ438661045900

553حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ438761046100

55190863 پنبه از ـ ـ438861046200

55303363سنتتیك الیاف از ـ ـ438961046300

554101723نسجي مواد سایر از ـ ـ439061046900

5512789963 پنبه از ـ439161051000

55145173مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ439261052000

5555073303نسجي مواد سایر از ـ439361059000

55268413پنبه از ـ439461061000

551142783مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ439561062000

5514994073نسجي مواد سایر از ـ439661069000

5515213پنبه از ـ ـ439761071100

5516703مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ439861071200

55992713نسجي مواد سایر از ـ ـ439961071900

5518503پنبه از ـ ـ440061072100

553مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ440161072200

553نسجي مواد سایر از ـ ـ440261072900

553پنبه از ـ ـ440361079100

55409703نسجي مواد سایر از ـ ـ440461079900

553مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ440561081100

553 نسجي مواد سایر از ـ ـ440661081900

553پنبه از ـ ـ440761082100

553مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ440861082200

557923موادنسجي سایر از ـ ـ440961082900

553پنبه از ـ ـ441061083100

553مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ441161083200

553نسجي مواد سایر از ـ ـ441261083900

553پنبه از ـ ـ441361089100

553 مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ441461089200

55172003 نسجي مواد سایر از ـ ـ441561089900

5590036723پنبه از ـ441661091000

552139763نسجي مواد سایر از ـ441761099000

552895933پشم از ـ ـ441861101100
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553كشمیر بز از ـ ـ441961101200

55290693سایر ـ ـ442061101900

557012963پنبه از ـ442161102000

55307123مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ442261103000

556293نسجي مواد سایر از ـ442361109000

551279063 پنبه از ـ442461112000

55112773سنتتیك الیاف از ـ442561113000

557564923 نسجي مواد سایر از ـ442661119000

553پنبه از ـ ـ442761121100

553سنتتیك الیاف از ـ ـ442861121200

55438753نسجي مواد سایر از ـ ـ442961121900

553دست صورت به اسكي لباس ـ443061122000

5595193سنتتیك الیاف از ـ ـ443161123100

553نسجي مواد سایر از ـ ـ443261123900

5542363سنتتیك الیاف از ـ ـ443361124100

551407283موادنسجي سایر از ـ ـ443461124900

.59  07 یا 59  06 ،59  03 شماره مشمول قالبباف یا كشباف پارچههاي از مهیا و دوخته لباسهاي443561130000 552695823

553پنبه از ـ443661142000

5536693مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ443761143000

551703دسيتكس 67 از كمتر نخ تك تار هر اندازهگیري سنتتیك، الیاف از ـ ـ444061152100

553 بیشتر یا دسيتكس 67 نخ تك تار هر اندازهگیري سنتتیك، الیاف از ـ ـ444161152200

553منسوج مواد دیگر از ـ ـ444261152900

دسيتكس 67 از كمتر نخ تك تار هر اندازهگیري ،(Knee-Length) ربعي سه یا (Full-length) بلند ساق زنانه جورابآالت سایر ـ444361153000 553

553حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ444461159400

55186663پنبه از ـ ـ444561159500

55120303سنتتیك الیاف از ـ ـ444661159600

552526913نسجي مواد سایر از ـ ـ444761159900

55985803:كائوچو یا پالستیك مواد با شده پوشانده یا اندوده آغشته، ـ444861161000

552393حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ444961169100

553پنبه از ـ ـ445061169200

55494813سنتتیك الیاف از ـ ـ445161169300

55409743نسجي مواد سایر از ـ ـ445261169900

همانند اشیای و (Veil) صورت تور و روبند و مقنعه روسري، و چادر كاشكول، گردن، دستمال اشارپ، شال، ـ445361171000 551686213

5513013متفرعات سایر ـ445461178000

55264383 اجزاء ـ445561179000

553شتر پشم از دستباف عباي ـ ـ ـ445662011110

5515503سایر ـ ـ ـ445762011190

553 پنبه از ـ ـ445862011200

55203813 مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ445962011300

5515033 نسجي مواد سایر از ـ ـ446062011900

553حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ446162019100

553پنبه از ـ ـ446262019200

553مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ446362019300

554020533نسجي مواد سایر از ـ ـ446462019900

556123حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ446562021100

553پنبه از ـ ـ446662021200

55229693مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ446762021300

558723محلي البسه ـ ـ ـ446862021910

557063سایر ـ ـ ـ446962021990

5578003 حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ447062029100

553 پنبه از ـ ـ447162029200

553مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ447262029300

5530503 نسجي مواد سایر از ـ ـ447362029900
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5512053حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ447462031100

5568553سنتتیك الیاف از ـ ـ447562031200

553محلي البسه ـ ـ ـ447662031910

55206263سایر ـ ـ ـ447762031990

554743پنبه از ـ ـ447862032200

553سنتتیك الیاف از ـ ـ447962032300

55310003نسجي مواد سایر از ـ ـ448062032900

5515953حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ448162033100

553پنبه از ـ ـ448262033200

5551253سنتتیك الیاف از ـ ـ448362033300

55974633نسجي مواد سایر از ـ ـ448462033900

554513حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ448562034100

551226953پنبه از ـ ـ448662034200

55274353سنتتیك الیاف از ـ ـ448762034300

55830723نسجي مواد سایر از ـ ـ448862034900

553 حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ448962041100

551893پنبه از ـ ـ449062041200

553محلي البسه ـ ـ ـ449162041310

55157023سایر ـ ـ ـ449262041390

558003محلي البسه ـ ـ ـ449362041910

55686563سایر ـ ـ ـ449462041990

553حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ449562042100

553پنبه از ـ ـ449662042200

553سنتتیك الیاف از ـ ـ449762042300

55195003نسجي مواد سایر از ـ ـ449862042900

553حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ449962043100

553 پنبه از ـ ـ450062043200

553سنتتیك الیاف از ـ ـ450162043300

551662353نسجي مواد سایر از ـ ـ450262043900

557003 حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ450362044100

552553 پنبه از ـ ـ450462044200

55932263سنتتیك الیاف از ـ ـ450562044300

553مصنوعي الیاف از ـ ـ450662044400

55462913نسجي مواد سایر از ـ ـ450762044900

553حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ450862045100

553 پنبه از ـ ـ450962045200

553سنتتیك الیاف از ـ ـ451062045300

55711463 نسجي مواد سایر از ـ ـ451162045900

553753حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ ـ451262046100

55194893پنبه از ـ ـ451362046200

554213سنتتیك الیاف از ـ ـ451462046300

553470583نسجي مواد سایر از ـ ـ451562046900

5525591683پنبه از ـ451662052000

55213933مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ451762053000

5532175733نسجي مواد سایر از ـ451862059000

553ابریشم آخال یا ابریشم از ـ451962061000

553حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ452062062000

55685073پنبه از ـ452162063000

5559443مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ452262064000

55942963 نسجي مواد سایر از ـ452362069000

553پنبه از ـ ـ452462071100

553002643نسجي مواد سایر از ـ ـ452562071900

553پنبه از ـ ـ452662072100
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553مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ452762072200

553نسجي مواد سایر از  ـ ـ452862072900

553پنبه از ـ ـ452962079100

5512943نسجي مواد سایر از ـ ـ453062079900

551972953مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ453162081100

553نسجي مواد سایر از ـ ـ453262081900

553پنبه از ـ ـ453362082100

553مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ453462082200

553نسجي مواد سایر از ـ ـ453562082900

551013053پنبه از ـ ـ453662089100

553مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ453762089200

55425143 نسجي مواد سایر از ـ ـ453862089900

555952063پنبه از ـ453962092000

5530423سنتتیك الیاف از ـ454062093000

5527584263نسجي مواد سایر از ـ454162099000

565572203  03 یا 56  02 شمارههاي مشمول پارچههاي از ـ454262101000

6201  19 لغایت 6201  11 فرعي شمارههاي در مذكور انواع از لباسها، سایر ـ454362102000 553

6202  19 لغایت 6202  11 فرعي شمارههاي در مذكور انواع از لباسها، سایر ـ454462103000 55273123

5544183پسرانه یا مردانه لباسهاي سایر ـ454562104000

556469963دخترانه یا زنانه لباسهاي سایر ـ454662105000

553پسرانه یا مردانه ـ ـ454762111100

555383 دخترانه یا زنانه ـ ـ454862111200

556843دست صورت به اسكي لباس ـ454962112000

553 پنبه از ـ ـ455062113200

5541603 مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ455162113300

5513662893نسجي مواد سایر از ـ ـ455262113900

553 پنبه از ـ ـ455362114200

553مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ455462114300

5529213 نسجي مواد سایر از ـ ـ455562114900

551642703سینهبند و پستانبند ـ455662121000

55292273(Girdle) تنكهاي گن و گن ـ455762122000

553گن كرست ـ455862123000

55670243سایر ـ455962129000

553 پنبه از ـ456062132000

5554363 نسجي مواد سایر از ـ456162139000

5532573ابریشم آخال از یا ابریشم از ـ456262141000

55160193حیوان (كرك) نرم موي یا پشم از ـ456362142000

5511360973سنتتیك الیاف از ـ456462143000

551483253مصنوعي الیاف از ـ456562144000

559660933نسجي مواد سایر از ـ456662149000

553ابریشم آخال از یا ابریشم از ـ456762151000

553مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ456862152000

55724303 نسجي مواد سایر از ـ456962159000

551110163.دستكش نیم و انگشتي یك دستكش دستكش،457062160000

55510383متفرعات ـ457162171000

55906173اجزاء ـ457262179000

حیوان (كرك) نرم موي از یا پشم از ،(برقي پتوي از غیر) سفري زیرانداز و پتو ـ457463012000 55346193

552865953ازپنبه ،(برقي پتوي از غیر) سفري زیرانداز و پتو ـ457563013000

551526073سنتتیك الیاف از (برقي پتوي از غیر) سفري زیرانداز و پتو ـ457663014000

5512069493سفري زیراندازهاي و پتوها سایر ـ457763019000

551372303قالبباف یا كشباف رختخواب، شستنيهاي ـ457863021000

55855963پنبه از ـ ـ457963022100

553مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ458063022200
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551950173نسجي مواد سایر از ـ ـ458163022900

5515910633پنبه از ـ ـ458263023100

55258733مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ458363023200

551964823 نسجي مواد سایر از ـ ـ458463023900

5560213قالبباف یا كشباف سرمیز، شستنيهاي ـ458563024000

5546873پنبه از ـ ـ458663025100

5588963مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ458763025300

55437703نسجي مواد سایر از ـ ـ458863025900

پنبه از همانند، (حلقوي پرز) اسفنجي حولهباف پارچههاي از آشپزخانه، یا توالت شستنيهاي ـ458963026000 555255303

55434933پنبه از ـ ـ459063029100

5529583مصنوعي یا سنتتیك الیاف از ـ ـ459163029300

557675113نسجي مواد سایر از ـ ـ459263029900

553سنتتیك الیاف از ـ ـ459363031200

5522353نسجي مواد سایر از ـ ـ459463031900

55703 پنبه از ـ ـ459563039100

553سنتتیك الیاف از ـ ـ459663039200

55606933نسجي مواد سایر از ـ ـ459763039900

63041100310553

553سنتی رودوزیهای ---459863041110

553سایر ---459963041190

630419003348203

553سنتی رودوزیهای ---460063041910

553سایر ---460163041990

553فصل این یک فرعی شماره یادداشت در خواب تخت بندهایپشه ـ460263042000

553سنتی رودوزیهای با رومیزی انواع ---460363049110

553سایر ---460463049190

553سنتی رودوزیهای با رومیزی انواع ---460563049210

553سایر ---460663049290

553سنتی رودوزیهای با رومیزی انواع ---460763049310

553سایر ---460863049390

630499001704463

553سنتی رودوزیهای با رومیزی انواع ---460963049910

553سایر ---461063049990

53.553  03 شماره مشمول نباتات ساقه پوسته نسجي الیاف سایر یا كنف از ـ461163051000

553پنبه از ـ461263052000

630530901523

5519143فله صورت به مواد براي نرم (واسطه) ظروف ـ ـ461363053200

552321503پروپیلن پلي یا پلياتیلن از همانند اشكال یا نوار از آمده  دست به سایر، ـ ـ461463053300

55209593 سایر ـ ـ461563053900

55195113نسجي مواد سایر از ـ461663059000

5548943سنتتیك الیاف از ـ ـ461763061200

55492323نسجي مواد سایر از ـ ـ461863061900

551242543سنتتیك الیاف از ـ ـ461963062200

552242693نسجي مواد سایر از ـ ـ462063062900

553(Sails) بادبانها ـ462163063000

5564333(Pneumatic) بادي تشكهاي ـ462263064000

552547033نجات جلیقه و نجات كمربند ـ462563072000

553 نمد از تزئیني اشیاي و زیورآالت ـ ـ ـ462763079020

داراي پلياتیلن جنس از پشهبند ---462863079030  Pormethrin5410043

.فروشيخرده براي شده بستهبندي همانند، نسجي اشیاء یا شده، قالبدوزي و گلدوزي سفره دستمال و رومیزي دیواركوب، قالیچه، صورت به آنها  آمادهكردن براي متفرعات، داراي حتي نخ، و پودباف و تار پارچههاي از هستند متشكل مجموعهها463063080000 551814363

55114503.مستعمل اشیای سایر و لباس463163090000

553شده جور ـ463263101000

553سایر ـ463363109000
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553سایر ---463564011090

55136503نميگیرند فرا را زانو ولي ميپوشاند را پا قوزك كهـ ـ463664019200

5530766453سایر ـ ـ463764019900

(Snowboard) سواري برف تخته براي كفش و برف روي اسكي براي كفش ـ ـ ـ463864021210 26240123

261102733اسكي كفشهاي ـ ـ ـ463964021220

26340603میخدار و زیرپیچدار دومیداني كفشهاي ـ ـ ـ464064021910

55778793سایر ـ ـ ـ464164021990

.است شده متصل تخت به (Plug) توپي با كه نواري یا تسمهاي رویه با كفش ـ464264022000 558503

5583843ميپوشانند را پا قوزك كه ـ ـ464364029100

5534793943سایر ـ ـ464464029900

(Snowboard) سواري برف  تخته براي كفش و برف روي اسكي براي كفش ـ ـ ـ464564031210 262716283

2620813اسكي كفشهاي ـ ـ ـ464664031220

26107283میخدار و زیرپیچدار میداني و دو كفشهاي ـ ـ ـ464764031910

552902583سایر ـ ـ ـ464864031990

ميزند دور را پا شست و عبور پا برآمدگي روي از كه طبیعي چرم از كه تسمههایي از متشكل رویه و طبیعي، چرم از بیروني تخت با كفش ـ464964032000 55482383

554003باشند فلزي محافظ سرپنجه داراي جلو قسمت در كه كفشها سایر ـ465064034000

553ميپوشانند را پا قوزك كه ـ ـ465164035100

55103813سایر ـ ـ465264035900

553ميپوشانند را پا قوزك كهـ ـ465364039100

55465923سایر ـ ـ465464039900

263میخدار و زیرپیچدار میداني و دو كفشهاي ـ ـ ـ465564041110

552697413سایر ـ ـ ـ465664041190

5538138953سایر ـ ـ465764041900

55873573شده ساخته دوباره چرم یا طبیعي چرم از بیروني تخت با كفش ـ465864042000

5562742793ساخته دوباره چرم یا طبیعي چرم از رویه با ـ465964051000

556613633سایر ـ ـ ـ466164052090

55148314713سایر ـ466264059000

3210269063سفتكننده سرپنجههاي و پاشنه پشت استثنايبه آن، اجزای و كفش رویه ـ466364061000

3223279283پالستیك از یا كائوچو از پاشنه، و بیروني تختهاي ـ466464062000

553ازچوب ـ ـ ـ466564069010

551460903سایر ـ ـ ـ466864069090

.نمد از ،(چاكدار مانشونهاي جمله از) مانشون و   (Plateaux) پالتو لبهدارنشده، و قالبگیرينشده نمد، از باشلق و كاله بدنة نیمهساخته، كاله466965010000 553

.نشده تزئین نشده، آستر نشده، لبهدار قالبگیرينشده، ماده، هر  از نوار جوركردن و جفت از شده تهیه یا گیسباف نیمهساخته، كاله467065020000 553

.تزئینشده یا شده آستر حتي ماده، هر از نوار جوركردن و جفت از شده تهیه یا گیسباف سر، پوششهاي سایر و كاله467165040000 551692463

.شده تزئین یا شده  آستري حتي ماده، هر از تور شده، تزئین  یا  شده  آستري حتي ،(نوار صورت به نه ولي) توپ صورت به نسجي، پارچههاي سایر یا نمد دانتل، از شده تهیه یا قالبباف، یا كشباف سر، پوششهاي سایر و كاله467265050000 555919583

406808963سایر ـ ـ ـ467565061090

408632393پالستیك مادة از یا كائوچو از ـ ـ467665069100

556366163مواد سایر از ـ ـ467765069900

.كاله براي چانه، زیر بند و آفتابگیر كاله، اسكلت روپوش، آستر، داخلي، نوار467865070000 55613713

55559823همانند و باغ سایبان چتر ـ467966011000

552103493تلسكوپي دسته یا میله داراي ـ ـ468066019100

5512846383سایر ـ ـ468166019900

2650233میله یا دسته روي سوارشده اسكلت جمله از چتر، اسكلت ـ468366032000

26699143سایر ـ468466039000

.(شده كار پر ساقة و لوله و 05  05 شماره مشمول محصوالت از غیر) آنها از شده ساخته اشیای و نرم پر پر، اجزای پر، نرم، پر یا پر با پرندگان اجزای سایر و پوست468567010000 55513253

5543244873پالستیكي مواد از ـ468667021000

5518495063مواد سایر از ـ468767029000

همانند اشیای یا گیس كاله ساختن براي شده آماده نسجي، مواد سایر یا حیوان موي یا پشم كارشده؛ دیگر نحو به یا سفیدشده نازكشده، طبیعي جهت در شده، دسته انسان، موي468867030000 55163453

553449913كامل گیس كاله ـ ـ468967041100

.(لوح سنگ استثنايبه)   طبیعي سنگ از سنگفرش، براي لوح صورت به سنگ و پیادهرو كنار براي سنگ سنگفرش، براي سنگ469368010000 5511183

مصنوعي طور به رنگشده پودر و تراشه دانه، گیرد، جاي سانتیمتر هفت از كمتر ضلع با مربعي در آنها سطح بزرگترین كه مربعمستطیل، یا مربع از غیر اشكالي به حتي همانند و كوچك و بزرگ مكعب ،(Tile) گوش چهار ـ469468021000 5564293

553183473(Alabaster) رخام تراورتن، مرمر، سنگ ـ ـ469568022100

5520471833(گرانیت) خارا سنگ ـ ـ469668022300
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556449433سنگها سایر ـ ـ469768022900

نشده حكاكي و كندهكاري اما شده كار یا شده داده شكل شده، داده پولیش رخام ـ ـ ـ469868029110 55105353

559490893سایر ـ ـ ـ469968029190

نشده حكاكي و كندهكاري اما شده كار یا شده داده شكل شده، داده پولیش رخام ـ ـ ـ470068029210 55528323

553سایر ـ ـ ـ470168029290

5557115313نشده حكاكي و كندهكاري اما شده كار یا شده داده شكل شده، داده پولیش ـ ـ ـ470268029310

555810053سایر ـ ـ ـ470368029390

551757603نشده حكاكي و كندهكاري اما شده، كار یا شده داده شكل شده، داده صیقل ـ ـ ـ470468029910

5591376363سایر ـ ـ ـ470568029990

5512352173دیوار و كف براي سنگ ـ ـ ـ470668030010

5594143سایر ـ ـ ـ470768030090

51728123طبیعي سنگ از ـ ـ471268042300

2036043سایر ـ ـ ـ472968071090

(.... و آب تاسیسات، استخر، ساختمان،) پی دیوار، کف، بام، نما، سقف، پوشش در مصرف مورد ـ ـ ـ473068079010 52786573

202713سایر ـ ـ ـ473168079090

32827513مقوا یا كاغذ با شده مسلح یا شده پوشانده فقط  ـ ـ473368091100

32933753اشیاء سایر ـ473568099000

203(شده دانهبندي گدازه، یا سرباره شده، خرد پوكه پایه بر) سبك بتون از ـ ـ ـ473668101110

2010437193سایر ـ ـ ـ473768101190

203بام سقف، در مصرف مورد ـ ـ ـ473868101910

209313سنگفرش براي مصرف مورد ـ ـ ـ473968101920

203بتون از ـ ـ ـ474068101930

2040177663سایر ـ ـ ـ474168101990

203كف براي ـ ـ ـ474268109110

20882993سایر ـ ـ ـ474368109190

1513236483سایر ـ ـ474468109900

1029772473مشابه اقالم و  (Tiles) سفالهاي و پانلها ورقها، سایر ـ ـ474768118200

203(Articles) اقالم سایر ـ ـ474868118900

(Headgear) سر پوشش و (Footwear) پايپوش پوشاك، متفرعات پوشاك، ـ ـ475068129100 207816263

53286753(Sheets or rolls)   (Felt) نمد و (Millboard) مقوا كاغذ، ـ ـ475168129200

(Seets or rolls)رول یا ورق اشكال در ،(Compressed) فشرده نسوز پنبه الیاف (Jointing) مفصلبندي ـ ـ475268129300 51893943

5500533سایر ـ ـ475368129900

3263112473(Pads)ترمز  بالشتكهاي و لنتها ـ ـ475568138100

32881083سایر ـ ـ475668138900

20144943نقش بدون و دستساز رومیزي سنگي مصنوعات ـ ـ ـ476468159910

2050013شده حكاكي و نقشدار رومیزي سنگي مصنوعات ـ ـ ـ476568159920

20114953 معماري در مورداستفاده تراشخورده سنگي مصنوعات ـ ـ ـ476668159930

203دستي صنایع سنگي معرق تابلو ـ ـ ـ476768159940

323ساختمان آجر ـ479069041000

32628673سایر ـ479169049000

321104613بام پوشش سفال ـ479269051000

323سایر ـ479369059000

20110493.سرامیك از لولهكشي (Fittings) اتصاالت و ناودان لوله،479469060000

690710001965253

554092143درصد 5/0 حداکثر وزنی آب جذب ضریب با  ـ ـ479569072100

551239353درصد 10 حداکثر و درصد 5/0 از بیش وزنی آب جذب ضریب با ـ ـ479669072200

553درصد 10از بیش وزنی آب جذب ضریب با ـ ـ479769072300

.شوندمی 6907 40 فرعی شماره مشمول که آنهایی استثنای به همانند، و کاریموزائیک هایمکعب ـ ـ479869073000 553

5574163دستی صنایع شده، نقاشی  ـ ـ ـ479969074010

5551853دستی صنایع معرق، ـ ـ ـ480069074020

5576976903سایر ـ ـ ـ480169074090

.باشد سیلیس و آلومین از تركیبي یا مخلوط یا آلومین وزني درصد 50از بیش داراي كه سرامیكي گلولههاي ـ ـ ـ480769099010 208335733

55148045743 آشپزخانه یا سرمیز اشیای ـ481169111000
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55107588983سایر ـ481269119000

5527599743(Earth ware) لوكس سفال ـ ـ ـ481369120010

558409933 دستي صنایع لعابزده سرامیك، از ـ ـ ـ 481469120011

558840203دستي صنایع لعاب بدون سرامیك، از ـ ـ ـ481569120012

552622253 دستي صنایع زده لغاب سفال از ـ ـ ـ481669120013

551216213 دستي صنایع لغاب بدون سفال از ـ ـ ـ481769120014

55168425853سایر ـ ـ ـ481869120090

5585533چیني از ـ481969131000

5570233دستي صنایع سرامیك از ـ ـ ـ482069139010

553دستي صنایع سفال از ـ ـ ـ482169139020

55908413سایر ـ ـ ـ482269139090

551175723چیني از ـ482369141000

553دستي صنایع سرامیك از ـ ـ ـ482469149010

5552003دستي صنایع سفال از ـ ـ ـ482569149020

552003403سایر ـ ـ ـ482669149090

4055463963(Glass-ceramics) شیشهاي سفالینههاي ـ489070131000

40195753 شده تزئین دیگر گونهايبه یا كلیشه با دستي صورت به شده ساخته ـ ـ ـ489170132210

402225463شده تزئین دیگر گونهايبه   یا كلیشه با ماشیني صورت به شده ساخته ـ ـ ـ489270132220

4042436443 سایر ـ ـ489370132800

401506993سربدار كریستال از ـ ـ489470133300

3:دستي صورتبه شده ساخته ـ ـ ـ489670134110

40289043دستي صنایع خورده، تراش شده، نقاشي ـ ـ ـ ـ489770134111

403دستي صنایع تزئین، بدون ـ ـ ـ ـ489870134112

404823943سایر ـ ـ ـ ـ489970134119

407758513 ماشیني صورت به شده ساخته ـ ـ ـ490070134190

4019009993اوپال ـ ـ ـ490170134210

402630683دستي صنایع تزئین، بدون ـ ـ ـ490270134220

402644673دستي صنایع خورده، تراش شده، نقاشي ـ ـ ـ490370134230

4040157073اوپال ـ ـ ـ490570134910

40282232743سایر ـ ـ ـ490670134990

3:دستي صورتبه شده ساخته ـ ـ ـ490770139110

403دستي صنایع خورده، تراش شده، نقاشي ـ ـ ـ ـ490870139111

403دستي صنایع تزئین، بدون ـ ـ ـ ـ490970139112

40383233سایر ـ ـ ـ ـ491070139119

4015211653ماشیني صورتبه شده ساخته ـ ـ ـ491170139190

40322623دستي صنایع خورده، تراش شده، نقاشي ـ ـ ـ491270139910

4031766693دستي صنایع تزئین، بدون ـ ـ ـ491370139920

همانند تزئینات یا موزائیك براي تكیهگاه روي حتي شیشهآالت سایر و كوچك و بزرگ مكعب ـ491870161000 404989363

207476043شده پولیش مكانیكي صورت به و خورده تراش شیشهاي منجوقهاي ـ ـ ـ493170181010

4033453شیشهاي منجوقهاي سایر ـ ـ ـ493270181020

20242233بدلي مرواریدهاي ـ ـ ـ493370181030

شده پولیش مكانیكي صورت به و خورده تراش بدلي گرانبهاي نیمه و بدلي گرانبهاي سنگهاي ـ ـ ـ493470181040 209853

5113593بازیچه براي شیشه از مصنوعي چشم ـ ـ ـ493870189010

2640991533(Voiles) نازك ورقهاي ـ ـ494670193200

402666463شیشه پشم ـ ـ ـ494770193910

53طبیعي مروارید ـ496771011000

57003كارنشده ـ ـ496871012100

535503شده كار ـ ـ496971012200

53(Unsorted) نشده جور ـ497071021000

53 غیرتزئیني كاالهاي ساخت براي اولیه ماده عنوان به ـ ـ ـ497171022110

53سایر ـ ـ ـ497271022190

53سایر  ـ ـ497371022900

53شده داده تراش یا شكافتهشده ارهشده، ساده طور به یا كارنشدهـ ـ497471023100
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526983سایر ـ ـ497571023900

20206783عقیق ـ ـ ـ498171039920

57473 سایر ـ ـ ـ498271039990

5206953الكتریك–  كوارتزپیزو ـ498371041000

203مصنوعي فیروزه ـ ـ ـ498471042010

543023سایر ـ ـ ـ498571042090

203مصنوعي فیروزه ـ ـ ـ498671049010

52146303سایر ـ ـ ـ498771049090

53گرانبها فلز از تركیبات یا گرانبها فلز حاوي خاكستر ـ500971123000

گرانبها فلزات سایر داراي فضوالت استثناي به طال، از پوشش یا روكش داراي فلز همچنین طال، از ـ ـ501071129100 53

گرانبها فلزات سایر داراي فضوالت استثنايبه پالتین، از پوشش با روكش داراي فلز همچنین  پالتین، از ـ ـ501171129200 53

53سایر ـ ـ501271129900

153مرصع دستي صنایع سنتي، ـ ـ ـ501371131110

154163سایر ـ ـ ـ501471131190

153603مرصع دستي صنایع سنتي، ـ ـ ـ501571131910

153سایر ـ ـ ـ501671131990

153مرصع دستي صنایع سنتي، ـ ـ ـ501771132010

1543143سایر ـ ـ ـ501871132090

153دستي صنایع شده، قلمزني حكاكي، ـ ـ ـ501971141110

153 دستي صنایع ملیلهكاري، ـ ـ ـ502071141120

153 مرصع ـ ـ ـ502171141130

153سایر ـ ـ ـ502271141190

153دستي صنایع شده، قلمزني حكاكي، ـ ـ ـ502371141910

153 دستي صنایع شده، ملیلهكاري ـ ـ ـ502471141920

153 مرصع ـ ـ ـ502571141930

153سایر ـ ـ ـ502671141990

15248713گرانبها فلزات از پوشش یا روكش داراي معمولي فلزات از ـ502771142000

5687843سایر ـ502971159000

323پرورده یا طبیعي مروارید از ـ503071161000

321703(ساخته دوباره یا سنتتیك طبیعي،) گرانبها نیمه یا گرانبها سنگهاي از ـ503171162000

203همانند دكمههاي و سردست دكمه ـ ـ503271171100

2067297063سایر ـ ـ503371171900

2020985893سایر ـ503471179000

53طال سكههاي استثنايبه رایج، غیر سكههاي ـ503571181000

53سایر ـ503671189000

51575383اشپیگل چدن ممزوج؛ خام چدن ـ503972015000

151443871783كربن وزني درصد 2 از بیش داراي ـ ـ504072021100

پودر از غیر اشکال سایر کربن، وزنی درصد 2 حداکثر و درصد 1 از بیش دارای ـ ـ ـ504472021990 15611573133

2024659403 سیلیسیوم وزني درصد 80 از كمتر یا مساوي ولي درصد 55 از بیش داراي ـ ـ ـ504572022110

15341253سیلیسیوم وزني درصد 90 از كمتر یا مساوي ولي درصد 80 از بیش داراي ـ ـ ـ504672022120

155231403سایر ـ ـ504872022900

15609480993منگنز فروسیلیكو ـ504972023000

206867733كربن وزني درصد 6 از كمتر یا مساوي ولي درصد 4 از بیش داراي ـ ـ ـ505072024110

208778733كربن وزني درصد 6 از بیش داراي ـ ـ ـ505172024120

203كروم كمتر یا وزني درصد 60 داراي ـ ـ ـ505272024130

2012375383كروم وزني درصد 60 از بیش داراي ـ ـ ـ505372024190

2624768113منیزیم فروسیلیكو ـ ـ ـ506772029940

2628778443سایر ـ ـ ـ506972029990

53ضایعات مجدد ذوب از حاصل شمشهاي ـ507872045000

263میلیمتر 5/1 از بیشتر ضخامت به گالوانیزه ورق ـ ـ ـ514472123010

263406683میلیمتر 3/0 از كمتر ضخامت به گالوانیزه ورق ـ ـ ـ514572123020

26751353آهنگريشده ـ516072141000

.شدهاند داده تاب نورد از بعد یا شده حاصل نورد فرآیند در كه باشند یافتگيهایي شكل تغییر سایر یا گودي برآمدگي، دندانه، داراي ـ516172142000 26418923
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157613903(تراش خوش) تراشكاري غیرممزوج فوالدهاي از سایر، ـ516272143000

2621583693سایر ـ ـ516472149900

شده تمام سرد یا شده داده سردشكل فقط (خوشتراش) تراشكاري ممزوج غیر فوالد از ـ516572151000 159111063

269244263شده تمام سرد یا شده داده شكل سرد فقط سایر، ـ516672155000

T26448223 مقطع با پروفیل ـ ـ517072162200

I2619146173 مقطع با پروفیل ـ ـ517272163200

H26175703873 مقطع با پروفیل ـ ـ517372163300

2619361633مترمیلی 160 حداکثر و مترمیلی 80 بلندی با ـ ـ ـ517472164010

10201906253آسانسور صنعت در مصرف مورد ریل انواع ـ ـ ـ518072169910

26660203سایر ـ ـ ـ518172169990

559932433 پالپالنش -525273011000

15973753پروفیل ـ525373012000

10134775353مسیر تغییر یا تقاطع لوازم سایر و سوزنباني میله تقاطعي، ریل سوزن، ـ525573023000

5566443.چدن از توخالي پروفیلهاي و لولهها525873030000

2080623063غوطهور الكتریكي (ARC) قوس با درازا از شده جوشداده ـ ـ527373051100

2012621673درازا از شده جوشداده سایر، ـ ـ527473051200

203 شده اندود ـ ـ ـ527573051910

2019721753سایر ـ ـ ـ527673051990

ميشود برده كار به گاز یا نفت حفاري براي كه نوعي از جدارهسازي براي لوله ـ527773052000 151203

209276863درازا از شده جوشداده ـ ـ527873053100

20810733سایر ـ ـ527973053900

2021317393سایر ـ528073059000

53375103میلیمتر 2/203 از كمتر خارجي قطر با ـ ـ ـ528173061110

101950173میلیمتر 4/406 حداكثر و میلیمتر 2/203 حداقل خارجي قطر با ـ ـ ـ528273061190

155235923شده اندود ـ ـ ـ528373061910

108386933سایر ـ ـ ـ528473061990

52669833میلیمتر 2/203 از كمتر خارجي قطر با ـ ـ ـ528573062110

1012583میلیمتر 4/406 حداكثر و میلیمتر 2/203 حداقل خارجي قطر با ـ ـ ـ528673062190

1022556323سایر ـ ـ528773062900

2643139943كمتر و سانتيمتر یك خارجي قطر با لولهها ـ ـ ـ528873063010

2659336203میلیمتر 2/203 از كمتر و میلیمتر 10 از بیش خارجي قطر با لولهها ـ ـ ـ528973063020

26427813میلیمتر 4/406حداكثر و میلیمتر 2/203 خارجي قطر با لولهها سایر ـ ـ ـ529073063090

15146021433میلیمتر 2/203 از كمتر خارجي قطر با ـ ـ ـ529173064010

1512283013میلیمتر 4/406حداكثر و میلیمتر 2/203 حداقل خارجي قطر با ---529273064090

527727003میلیمتر 2/203 از كمتر خارجي قطر با ـ ـ ـ529373065010

101186453میلیمتر 4/406حداكثر و میلیمتر 2/203 حداقل خارجي قطر با ---529473065090

1516512263میلیمتر 2/203 از كمتر خارجي قطر با ـ ـ ـ529573066110

15987913باالتر و میلیمتر 2/203 خارجي قطر با ـ ـ ـ529673066190

151120983میلیمتر 2/203 از كمتر خارجي قطر با ـ ـ ـ529773066910

153باالتر و میلیمتر 2/203 خارجي قطر با ـ ـ ـ529873066990

157494053میلیمتر 2/203 از كمتر خارجي قطر با ـ ـ ـ529973069010

151571483باالتر و میلیمتر 2/203 خارجي قطر با ـ ـ ـ530073069090

1015471893پل قطعات و پل ـ531273081000

10304383منجنیق و برج ـ531373082000

بتون در استفاده جهت گالوانیزه، یا پالستیکی روکش با حتی کالف، صورت به مترمیلی 10 تا 3 رشته هر قطر به فوالدی تابیده هم به رشته چند تنیده پیش کابل ـ ـ ـ531873089020 32482683

20185267403سایر ـ ـ ـ531973089090

بار 200 فشار تحمل حداقل با جوشکاری  درز فاقد سوخت هایجایگاه و خودرو برای CNG گاز ویژه مخزن ـ ـ ـ532773110010 201062203

203اسپری قوطی ---532873110020

2059875053سایر ـ ـ ـ532973110090

3269008993كابل و طناب تابیده، هم به مفتولهاي سایر ـ ـ ـ533273121090

261236373سایر ـ533373129000

.فوالد از یا آهن از حصاركشي، در استفاده مورد نوع از شلتاب، دوالي سیم خار، بدون یا خاردار ال، یك تخت مفتول یا تابیده تسمه فوالدي؛ یا آهني سیمخاردار533473130000 32947453

1521197433نزنزنگ فوالد از پودباف و تار تورهاي سایر ـ ـ533673141400
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2621287613سایر ـ ـ ـ533873141990

باشد مربع سانتیمتر 100 آنها چشمههاي مساحت حداقل و بوده بیشتر یا میلیمتر 3   آنها عرضي مقطع قطر بزرگترین كه مفتولهایي از تقاطع، در شده جوشداده پرچین، و تور شبكه، ـ533973142000 26717383

26976843روي با شده اندود یا شده آبكاري ـ ـ534073143100

26593253سایر ـ ـ534173143900

267677073روي با شده اندوده یا شده آبكاري ـ ـ534273144100

261398733پالستیك مواد با اندودشده ـ ـ534373144200

261914033سایر ـ ـ ـ534573144990

2636685373اتساع وسیله به شده مشبك نوارهاي و ورق ـ534673145000

2022679513غلتكي زنجیر ـ ـ534773151100

209053503راهسازي ماشینهاي مختص شني زنجیر ---534873151210

2012134673سایر ـ ـ ـ534973151290

201511353 قطعات و اجزاء  ـ ـ535073151900

2610342853لغزندگي مانع زنجیر ـ535173152000

2011059693تكیهگاه داراي حلقههاي با زنجیر ـ ـ535273158100

2016067743شده جوشداده حلقههاي با زنجیرها، سایر ـ ـ535373158200

2047598953سایر ـ ـ535473158900

2013590023قطعات و اجزاء سایر ـ535573159000

.دارند مسي سر كه آنهایي استثنايبه دیگر، مواد از سر داراي حتي فوالد، از یا آهن چدن، از همانند اشیای و (ميشوند 83  05 شماره مشمول كه آنهایي از غیر) (Staple) دوپا میخ ،(Corrugated nail)مسمار میخ پونز، ،(Tack) سرپهن میخ میخ،535773170000 2616636043

3268518363سایر ـ ـ ـ535973181190

3239274203سایر ـ ـ ـ536173181290

32583003سایر ـ ـ ـ536373181390

3213694543سایر ـ ـ ـ536573181490

32283524083سایر ـ ـ ـ536773181590

3279978183مهرهها سایر ـ ـ ـ536973181690

2630282783سایر ـ ـ537073181900

264389603فنري خاردار واشرهاي و فنري واشر ـ ـ537173182100

2639204433واشرها سایر ـ ـ537273182200

2610047213پرچ میخ ـ ـ537373182300

2622155583اشپیل میخ و خار ـ ـ537473182400

2620118023سایر ـ ـ537573182900

1010656753سنجاقها سایر و قفلي سنجاق ـ537673194000

1023895853سایر ـ ـ ـ537873199090

261673603آن براي تیغه و تیغهاي فنر ـ537973201000

268289903مارپیچ فنر ـ538073202000

پالستیکی بدنه با شده جور و جفت خودرو ایمنی کمربندهای کردن جمع مکانیسم مخصوص فنر ـ ـ ـ538173209010 26141913

2611119713سایر ـ ـ ـ538273209090

5518127823مبله فردار گاز اجاق ـ ـ ـ538373211110

5531047183توكار رومیزي گاز اجاق ـ ـ ـ538473211120

5530563توكار گازي فر ـ ـ ـ538573211130

552511543سایر ـ ـ ـ538673211190

55386873مایع سوخت با ـ ـ538773211200

5592583(Solid fuel) جامد سوخت با وسایل شامل سایر، ـ ـ538873211900

55154223سوختها سایر با هم و گاز با هم یا گازي سوخت با ـ ـ538973218100

553763مایع سوخت با ـ ـ539073218200

55300293جامد سوخت با وسایل شامل سایر، ـ ـ539173218900

553چدن از ـ ـ539473221100

557205333سایر ـ ـ539573221900

202048713سایر ـ ـ ـ539773229090

همانند مصارف یا كردن صیقلي ظروف، پاككردن براي همانند اشیای و دستكش قابدستمال، اسفنج، فوالد؛ یا آهن پشم ـ539873231000 552373203

26115603قطعات و اجزاء ـ ـ ـ539973239110

559991553سایر ـ ـ ـ540073239190

26151383قطعات و اجزاء ـ ـ ـ540173239210

554771623سایر ـ ـ ـ540273239290
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2018858883قطعات و اجزاء ـ ـ ـ540373239310

40348717573 سایر ـ ـ ـ540473239390

26986843قطعات و اجزاء ـ ـ ـ540573239410

5543780423سایر ـ ـ ـ540673239490

262566923 قطعات و اجزاء ـ ـ ـ540773239910

5524289773سایر ـ ـ ـ540873239990

5536952573زنگنزن فوالد از روشویي، و ظرفشویي ـ540973241000

55122103شده لعابداده حتي چدن، از ـ ـ541073242100

55600773سایر ـ ـ541173242900

26112943غیرچكشخوار چدن از ـ541373251000

51324273آسیاب براي همانند مصنوعات و گلوله ـ ـ541473259100

514888753سایر ـ ـ541573259900

51255273خردكننده دستگاههاي براي همانند اشیای و گلوله ـ ـ541673261100

516262983سایر ـ ـ541773261900

2641535453فوالدي یا آهن مفتول از مصنوعات ـ541873262000

55934663ریختهگري صنایع در مصرف مورد چپلت ـ ـ ـ541973269010

201107263نشده کالیبره و کروی منظم شکل به فوالدی گلوله ـ ـ ـ542373269060

203شلنگ فوالدی بست ---542473269070

74020000300283

دار تاول مس ---542774020010  (Blister Copper)53

53سایر ---542874020090

154353173شده تصفیه مس از ـ546874121000

1535571163مس آلیاژهاي از ـ546974122000

.باشند نشده عایق برق مصرف براي كه مس از همانند، و گیسباف نوار كابل، طناب،547074130000 151168253

2064183همانند اشیای و پا دو میخ پونز، سرپهن، میخ و میخ ـ547174151000

5745043(فنري واشر همچنین ) واشر ـ ـ547274152100

101298993سایر ـ ـ547374152900

101084883مهره و خور پیچمهره پیچ، ـ ـ547474153300

104880563سایر ـ ـ547574153900

551128093دستي صنایع قلمزني، ـ ـ ـ547674181010

553دستي صنایع فیروزهكوب، ـ ـ ـ547774181020

553دستي صنایع شده، میناكاري ـ ـ ـ547874181030

5510975313قطعات و اجزا سایر؛ ـ ـ ـ547974181090

551139633آنها قطعات و اجزاء و پاكیزگي یا بهداشتي لوازم ـ548074182000

553آن قطعات و اجزاء و زنجیر ـ548174191000

باشد نشده انجام آن روي بیشتر كار لیكن آهنگريشده، یا پرسشده شده، قالبریزي ریختهگريشده، ـ ـ548274199100 203338973

55972203دستي صنایع قلمزني، ـ ـ ـ548374199910

553دستي صنایع فیروزهكوب، ـ ـ ـ548474199920

553دستي صنایع شده، میناكاري ـ ـ ـ548574199930

553ورشو از دستي صنایع ـ ـ ـ548674199940

55651923سایر ـ ـ ـ548774199990

531276343نیكل آلیاژهاي از ـ ـ550175071200

5580303كمتر و متر دو عرض با روتاري چاپ دستگاه شابلون ـ ـ ـ550375081010

57044043سایر ـ ـ ـ550475081090

53101533. سایر ـ550575089000

2611246013كامپوزیتي ورق ـ ـ ـ551876061110

264596303 کامپوزیتی ورق ـ ـ ـ552176061210

58304093سیلیس آلومینیوم با شده اندود ـ ـ ـ552476061240

536701223سیلیس آلومینیوم با شده اندود ـ ـ ـ553476071910

.آلومینیوم از (Sleeves) ماسوره و مهره زانویي، كوپلینگ، مثالً،) (Fittings) لولهكشي اتصاالت و لوازم553976090000 520584493

1537412693در آستانه و دوره آنها، چارچوب و پنجره در، ـ554076101000

7610900019339113

153آلومینیومی کاذب سقفهای پانل ---554176109010
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153سایر ---554276109090

.حرارت عایق پوشش یا داخلي پوشش با حتي حرارتي، یا مكانیكي دستگاههاي بدون لیتر، 300 از بیش گنجایش به آلومینیوم از ،(شده مایع یا فشرده گازهاي استثنايبه) مواد گونه هر براي همانند ظروف و بشكه ،(Tanks) منبع مخزن،554376110000 1030343

15211932493نوشیدني و نوشابه انواع براي آلومینیومي درز بدون قوطي ـ ـ ـ554676129020

56334163سایر ـ ـ ـ555076130090

1511373فوالد از مغزي با ـ555176141000

151909333سایر ـ555276149000

5533263مركزي حرارت سیستم به مربوط رادیاتور ـ ـ ـ555376151010

5581898443سایر ـ ـ ـ555476151090

552281203آنها قطعات و اجزاء و پاكیزگي یا بهداشتي لوازم  ـ555576152000

404676223پرچ میخ ـ ـ ـ555676161010

261423313سایر ـ ـ ـ555776161090

2615158803سایر ـ ـ555976169900

رادیواكتیو مواد نگهداري یا نقل و حمل براي پرتو، ضد سربي پوشش با ظروف ـ ـ ـ556978060010 51453883

55135263سایر ـ ـ ـ557078060090

151299883روي گرد ـ557779031000

1039662143سایر ـ ـ ـ558279070090

3217991733بیلچه و بیل ـ563982011000

326172473تراش گل شنكش، باغباني، بیل كج بیل، كج شكل، هر به كلنگ ـ564082013000

401028473همانند برنده ابزارهاي و دهره تیشه، و تبر ـ564182014000

ميكند كار دست یك با كه (پرندگان گوشت بریدن براي قیچي جمله از ) باغباني قیچي ـ564282015000 1018686073

263407113ميكند كار دست دو با كه همانند ابزارهاي و باغباني قیچي پرچینبر، قیچي ـ564382016000

329513343دستي اره ـ564582021000

267283623فوالد از عامل قسمت داراي ـ ـ564782023100

323648483همانند ابزارهاي و ساب چوبسوهان، ـ565282031000

4027772503همانند ابزارهاي و مقاش گازانبر، ،(برنده انبردستهاي جمله از) انبردست ـ565382032000

401316603همانند ابزارهاي و فلزبري قیچي ـ565482033000

203567683همانند ابزارهاي و سوراخكن منگنه پیچبر، لولهبر، ـ565582034000

8204110025280903

403بازکن قفل آچار مجموعه ---565682041110

403سایر ---565782041190

409442003متغیر دندانه داراي ـ ـ565882041200

4026633823دسته داراي حتي آچاربكس، ـ565982042000

404473233پتك و چكش ـ566182052000

153491353چوب روي كار براي همانند برنده ابزارهاي و مغار اسكنه، رنده، ـ566282053000

204309483(فازمتر) ولتاژ تستر با پیچگوشتي ـ ـ ـ566382054010

2025546743سایر ـ ـ ـ566482054090

3215817923خانهداري مصارف براي ـ ـ566582055100

2618766783سایر ـ ـ566682055900

26113همانند و لحیمكاري چراغ ـ566782056000

401701933همانند و قید گیره، ـ566882057000

403پایي یا دستي پایهدار تیزكن چرخ حمل، قابل آهنگري كوره سندان؛ ـ566982058000

401786613ردیف این از فرعي شماره چند یا دو اشیاء از محموعهاي شامل سایر، ـ567082059000

.خردهفروشي براي مجموعه صورت به آمادهشده 82  05 لغایت ،82  02   شمارههاي از شماره دو حداقل مشمول ابزارهاي567182060000 403924023

1019019533 سرمتها از عامل قسمت داراي ـ ـ567282071300

10395266553قطعات و اجزاء انضمام به سایر، ـ ـ567382071900

) خام صورت به مفتول كشش حدیده ---567482072010 كارنشده یا نیمهساخته ).52672913

58031213برقوزدن براي یا داخلي جدار صیقلكردن براي ابزار ـ568082076000

51573903كردن خراطي براي ابزارها ـ568282078000

266416563فلزات روي كار براي ـ568482081000

201917193چوب روي كار براي ـ568582082000

159285293غذایي صنایع در استفاده مورد ماشینهاي براي یا آشپزخانه وسایل براي ـ568682083000

101732763 جنگلداري یا گلكاري و باغباني كشاورزي، ماشینهاي براي ـ568782084000

1028656133سایر ـ568882089000
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.سرمتها از سوارنشده، ابزارها، براي همانند اشیای و (Tip) نوك ،(Stick) قلم كوچك، صفحه568982090000 2026384953

.نوشابه یا غذا سروكردن یا آمادهكردن كردن، تهیه براي كمتر، یا كیلوگرم 10 وزن به دستي، مكانیكي وسایل569082100000 2025432433

4036140053جورشده اشیای از مجموعهها ـ569182111000

405739633ثابت تیغه با سرمیز كارد ـ ـ569282119100

403دستي صنایع ـ ـ ـ569382119210

401705393 سایر ـ ـ ـ569482119290

403دستي صنایع ـ ـ ـ569582119310

405046903 سایر ـ ـ ـ569682119390

1018666303تیغهها ـ ـ569782119400

26316033معمولي فلزات از دسته ـ ـ569882119500

نوار شكل به شده تكمیل خودتراش تیغههاي همچنین ایمني، خودتراش تیغههاي ـ570082122000 516209533

82129000340413

2615165803 دسته بدون دولبه تیغ ـ ـ ـ570182129010

574531433.آنها تیغههاي و همانند قیچيهاي و خیاطي قیچي قیچي،570382130000

1521369863سایر ـ570782149000

.باشد شده آبكاري نقره با یا طال یا پالتین با كه  شيء یك حداقل داراي جورشده اشیای از مجموعه ـ570882151000 40155613

4082619593جورشده اشیای از مجموعهها سایر ـ570982152000

4035103باشد شده آبكاري پالتین یا طال نقره، با ـ ـ571082159100

4021682703سایر ـ ـ ـ571282159990

3276070243ساختمان در قفل مكانیسم انواع ـ ـ ـ571683014010

(مكانیسم و سیلندر پالك، عدد 2 دستگیره، عدد 2: كامل ست) ساختمان كامل قفل ـ ـ ـ571783014020 322460663

268640823ميشوند عرضه تنهایي به كه كلیدهایي ـ572283017000

407783843چرخ و غلتك ـ572583022000

3218995713 ساختماني در پالك و دستگیره انواع ـ ـ ـ573183024140

2611727433سایر ـ ـ573583024900

3227220853همانند اشیای و پایهرختآویز، آویز، كاله ـ573683025000

.معمولي فلزات از همانند، اشیای و اطمینان صندوقچه و  صندوق  خزاین، براي كشوها و زرهدار درهاي و صندوقها گاوصندوق، انواع573883030000 3214531003

.94  03 شماره مشمول كار دفتر براي مبلمان استثنايبه معمولي، فلزات از دفتركار،   براي  همانند تجهیزات  و  ملزومات  و  مهر جاي  قلمدان،  كاغذدان، اسناد،  جاي سیني و  كازیه  فیش، جاي  قفسه  بایگاني،  قفسه573983040000 325931083

3213950593كالسور براي یا جداشدني اوراق صحافي براي مكانیسم ـ574083051000

40859623همانند اشیاء و چكشي صفحهاي زنگ اخبار، زنگ زنگ، ـ574383061000

403پالتین یا طال نقره، با شده آبكاريـ ـ574483062100

403طالكوب دستي صنایع ـ ـ ـ574583062910

4013863413سایر ـ ـ ـ574683062990

403648033آینه همانند؛ قابهاي یا تصویر قاب عكس، قاب ـ574783063000

8307100023833283

153روکش دارای ---574883071010

263سایر ---574983071090

2613260063معمولي فلزات سایر از ـ575083079000

3227034143طشتك ـ575483091000

.شوند مي 94  05 شماره مشمول كه آنهایي استثنايبه معمولي، فلزات از دیگر، عالئم و حروف ارقام، همانند، تابلوهاي و نشاني و نام تابلوهاي اماكن، راهنما،تابلوهاي تابلوهاي575883100000 401153523

3232363863معمولي فلزات از الكتریكي، قوس با جوشكاري براي اندودشده الكترودهاي -575983111000

327249283معمولي  فلزات از الكتریكي، قوس با جوشكاري براي پرشده مفتولهاي ـ576083112000

معمولي فلزات از شعله، با جوشكاري یا لحیمكاري براي پرشده، مفتولهاي و اندودشده میلههاي -576183113000 328028883

3221787133 سایر ـ576283119000

153 ساعت در تن 45 از بیشتر بخار تولید با لولهاي آب بخار دیگهاي ـ ـ577184021100

15269373 ساعت در بخار تن 45 حداكثر تولید با لولهاي آب بخار دیگهاي ـ ـ577284021200

1523393523(Hybrid) بخار مختلط دیگهاي همچنین بخار، مولد دیگهاي سایر ـ ـ577384021900

53150973گرم فوقالعاده آب مولد دیگهاي ـ577484022000

3225245813گرم آب دیگهاي ـ577684031000

263مرکزی حرارت های دیگ جهت چدنی پره ---577784039010

84558139113  03 یا 84  02 شماره دیگهاي براي كمكي دستگاههاي ـ577984041000

آنها تصفیهكنندههاي بدون یا با آبي، فرآیند با همانند، گاز مولدهاي و استیلن گاز مولد آنها؛ تصفیهكنندههاي بدون یا با آب، گاز مولد یا هوا گاز مولد -578284051000 1580050983

153دوزمانه ـ ـ ـ579384073110
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1556613دوزمانه ـ ـ ـ579584073210

153دوزمانه ـ ـ ـ579784073310

1017725003موتورها سایر ـ580484079000

2032513243گازسوز كامل كیت ـ ـ ـ581184099110

1582742313موتور رینگ ـ ـ ـ581284099120

202610963گژنپین ـ ـ ـ581384099130

203848343ماشینكاري عملیات بدون شده آهنگري شاتون ـ ـ ـ581484099140

201144867993سایر ـ ـ ـ581584099190

201336423گازسوز کامل کیت ـ ـ ـ581684099910

(دیزل نیمه و دیزل) احتراقی تراکمی سوز درون موتورهای به مربوط پیستون ـ ـ ـ581784099920 1520863433

103 وات كیلو 1000 حداكثر قدرت با ـ ـ582284101100

ميشوند برده كار به هاتعمیرگاه در یا بنزین توزیع هاجایگاه در كه انواعي از روانكننده، مواد یا سوخت توزیع تلمبههاي ـ ـ584284131100 107339013

1030510003 سایر ـ ـ584384131900

.ميشوند 8413  19 یا 8413  11 فرعي شمارههاي مشمول كه آنهایي از غیر دستي، تلمبههاي ـ584484132000 1010264013

584684133020--- 1056475993انژكتوري بنزیني خودروهاي سوخت پمپ

15700003فیلتر دارای حتی حرارتی، مبدل و آب پمپ از متشکل ، موتور روغن ماژول ---584784133030

1058213703بتون تلمبههاي ـ584984134000

1534570263پیستوني نوع از برگشتي و رفت تلمبههاي ـ ـ ـ585084135010

1523732793دیافراگمي نوع از برگشتي و رفت تلمبههاي ـ ـ ـ585184135020

ایهسته راکتورهای اول مدار کننده خنک گردش برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به حجمی، تناوبی هایتلمبه ---585284135030 103

1555724093سایر ـ ـ ـ585384135090

561125463دندهاي چرخ تلمبههاي ـ ـ ـ585484136010

1553853303پیستوني پره و پرهاي تلمبههاي ـ ـ ـ585584136020

1024243233حلزوني تلمبههاي ـ ـ ـ585684136030

ایهسته راکتور اول مدار کننده خنک گردش برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به حجمی، دوار هایتلمبه ---585784136040 103

158597313سایر ـ ـ ـ585884136090

هیدروژن آمونیاک تبادل فرایند در استفاده مورد سنگین آب تولید برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به ها،تلمبه انواع ---586084137020 201816383

586184137030--- ایهسته راکتورهای اول مدار کننده خنک گردش برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به مرکز، از گریز هایتلمبه 1596753

20270657923سایر ـ ـ ـ586284137090

59723533امولوسیوني و هرمتیك تلمبههاي ـ ـ ـ586384138110

159234893تزریقي تلمبههاي ـ ـ ـ586484138120

ایهسته راکتورهای اول مدار کننده خنک گردش برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به ها،تلمبه سایر ---586584138130 10113933

15314457693سایر ـ ـ ـ586684138190

1011222613.ميكنند كار پا با یا دست با كههوا، تلمبههاي ـ587284142000

وات 125 حداكثر قدرت به برقي موتور با شده توام پنجره، یا پشتبام هواكشهاي سقفي، دیواري، زمیني، رومیزي، بادزنهاي --588384145100 5546009083

حرارت تولید سیستم فاقد حرارتي سنسورهاي و توربین فلزي، پایه دنده، جعبه دیزل، موتور یك از متشكل زمستان در باغها هواي جایيجابهجهت (Wind machine) باد مولد ماشین ـ ـ ـ588484145910 51312733

خوردگی برابر در مقاوم گازی، پخش روش به اورانیوم ایزوتوپی فرآیندجداسازی برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به گاز، هایدمنده ---588684145930  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 103

خوردگی برابر در مقاوم ایرودینامیک، روش به اورانیوم ایزوتوپی فرآیندجداسازی برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به گاز، هایدمنده ---588784145940  UF6، گاز دقیقه بر مترمکعب 2حداقل مکش ظرفیت با  UF6 یک به 6 تا یک به 2/1 بین فشار نسبت و (هلیوم یا هیدروژن) حامل گاز از مخلوطی یا ، 103

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 ها،دمنده ---588884145950  Mpa 8/1103

4032636203آشپزخانه هود ---589084146010

207378283سایر ---589184146090

هم از جدا  مطبوع تهویه دستگاه ---590284151010  321293137293

4048799583سایر ـ ـ ـ590384151090

2636044913وانت و سواري خودروهاي جهت مطبوع تهویه دستگاه ـ ـ ـ590484152010

1513705563سایر ـ ـ ـ590584152090

26123169573سرما مولد دستگاه یك با شده توام سایر، ـ ـ590784158200

2631861993سرما مولد دستگاه یک با نشده توام ـ ـ ـ590884158300

84151032566552393 ردیف مشمول مطبوع تهویه هایدستگاه خارجی یا داخلی واحدهای  ـ ـ ـ590984159010

2035181653نقلیه وسایل مطبوع تهویه مخصوص كندانسور  ـ ـ ـ591384159050

20131662323نقلیه وسایل مطبوع تهویه مخصوص اواپراتور ـ ـ ـ591484159060

26154794563کویل فن ـ ـ ـ591584159070

5328658283سایر ـ ـ ـ591684159090

267250193مایع سوخت براي كوره مشعلهاي ـ591784161000
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2653721483مختلط مشعلهاي همچنین كوره، مشعلهاي سایر ـ591884162000

15238626933سایر ـ592384178000

55987975453جداگانه خارجي درهاي به مجهز شده توأم فریزرهاي یخچال ـ592584181000

55102711723تراكمي نوع ـ ـ592684182100

5565298613سایر ـ ـ592784182900

559037583لیتر 800 حداكثر گنجاش به صندوقي، نوع از فریزر ـ592884183000

5556687063لیتر 900 حداكثر گنجایش به ایستاده نوع از فریزر ـ592984184000

.منجمدكننده یا سردكننده تجهیزات با شده یكپارچه نمایش، و نگهداري براي (همانند و ویترینها نمایش، پیشخوانهاي كابینتها، صندوقچهها،) مبلمان سایر ـ593084185000 5512129563

8415  ردیف مشمول مطبوع تهویه هایدستگاه در استفاده مورد انواع از غیر به  گرمایشی هایتلمبه ـ ـ593184186100 203

8418611017730993

8418619017955163

32324517963سایر ـ ـ ـ593484186990

531696743منجمدكننده یا سردكننده تجهیزات گذاشتن براي شده طراحي مبلهاي ـ ـ593584189100

4024738823خانگی نوع از ساید باي ساید و فریزر فریزر، یخچال یخچال، در انواع ـ ـ ـ593784189920

408314343خانگی نوع از ساید باي ساید و فریزر فریزر، یخچال یخچال، كابینت انواع ـ ـ ـ593884189930

32122159073(گرمایشي و بهداشتي آبگرم) دومنظوره پكیچ ـ ـ ـ594184191110

553سایر ـ ـ ـ594284191190

203197303سایر ـ ـ594384191900

103121053كشاورزي محصوالت براي ـ ـ594684193100

103619933مقوا یا كاغذ كاغذ، خمیر چوب، براي ـ ـ594784193200

84194000666537263

153پلوتونیوم تبدیالت برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به تجهیزات  ---594984194010

اورانیوم تبدیالت برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به تجهیزات و آالتماشین مجموعه ---595084194020 153

84195000187644753

اورانیوم ایزوتوپی جداسازی فرآیند برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به حراراتی، هایمبدل ---595284195010 15495373

15167904373سایر ---595384195090

1018721463گازها سایر یا هوا كردن مایع براي دستگاهها و ماشینآالت ـ595484196000

1580171613غذا كردن گرم یا و پختن براي یا گرم نوشیدنيهاي كردن تهیه براي ـ ـ595584198100

552237623توأم سردكن آب و آبگرمكن دستگاههاي ـ ـ ـ595684198910

مهساز دستگاه ---595884198930  (THERMAL FOGGER)  51223903سرما بروز زمان در باغها در استفاده جهت

265119233مطبوع تهویه هایسیستم کننده خنک برج ـ ـ ـ595984198940

اورانیوم ایزوتوپی جداسازی فرآیند برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به دهی،خوراک اتوکالوهای ---596084198950 53

گاز آوریجمع دستگاه یا سرد تله ---596184198960  UF6، 53اورانیوم ایزوتوپی جداسازی فرآیند برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به

510516363شیمیایی راکتورهای ـ ـ ـ596284198970

8421210091322823

1095957463آب تصفیه دستگاه مخصوص فیلترهاي ـ ـ ـ597584212110

20148752703درونسوز موتورهاي براي سوختي مواد یا روغن صافيهاي ـ ـ597884212300

پرتودیده ایهسته هایسوخت محلول برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به حاللی، استخراج تجهیزات ---598384212950 153

2093812303درونسوز موتورهاي براي ورودي هواي صافيهاي ـ ـ598584213100

20362988783كامل صورتبه سیکلت موتور و خودرو اگزوز دود تصفیه فیلترهاي ـ ـ ـ598684213910

842139202859453

8421393024893023

ابزار ماشین و هادستگاه با استفاده برای غبار و گرد مکنده هایدستگاه - - -598884213950  1511837883

520965543مركز از گریز خشككنهاي همچنین مركز، از گریز ماشینهاي ـ ـ599084219100

55650060813خانگي نوع از ـ ـ599284221100

3213309653سایر ـ ـ599384221900

4041717383خانگي ترازوهاي نوزادان، توزین ترازوي همچنین اشخاص، توزین ترازوي -599984231000

كیلوگرم 5000 حداكثر تا  كیلوگرم 500 توزین ظرفیت با سیار الكترونیكي باسكول ـ ـ ـ600384238210 20347423

2613278693سایر ـ ـ ـ600484238290

151083073سیار الكترونیكي باسكولهاي سایر ـ ـ ـ600584238910

153583583سایر ـ ـ ـ600684238990

1538042003        خانگي نوع از خودرو شوي و شست دستگاه ـ ـ ـ601184243010

587852253سایر ـ ـ ـ601284243090
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524303013 حمل قابل (sprayer) هایپاشنده ـ ـ601384244100

59841413سایر ـ ـ601484244900

8424810028476673

1574536943 باغباني یا كشاورزي ـ ـ601584248200

53خودرو بلند شاسی هایپاشسم ـ ـ ـ601784248920

542308813سایر ـ ـ ـ601884248990

1519883063ميروند كار به تعمیرگاهها در كه نوعي از ثابت باالبر سیستم ـ ـ602884254100

15112789163هیدرولیكي  كشنده، باال چرخهاي و جكها سایر ـ ـ602984254200

842611008081633

ایهسته راکتورهای برداری سوخت و گذاری سوخت برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به ثابت، گاهتکیه روی ریلی سقفی هایجرثقیل ---603184261110 15937463

1013664123سایر ---603284261190

چرخهاي با متحرك شاسيدار جرثقیلهاي --603384261200 

 1022783713خورجیني شاسي با جاكننده جابه جرثقیلهاي و الستیكدار

8426190042057103

ایهسته راکتور برداریسوخت و گذاریسوخت برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به ها،جرثقیل سایر ---603484261910 103

105275003سایر ---603584261990

1081966303(Tower cranes) برجي جرثقیلهاي ـ603684262000

1026203طاقي چهار جرثقیلهاي ـ603784263000

1022057583الستیكي چرخهاي با ـ ـ603884264100

1081544073سایر ـ ـ603984264900

1012418893جادهاي نقلیه وسایل روي سواركردن براي شده طراحي ـ ـ604084269100

1014132473سایر ـ ـ604184269900

53473183نو ـ ـ ـ ـ604284271011

153مستعمل ـ ـ ـ ـ604384271012

2072489533نو ـ ـ ـ ـ604484271021

554456323مستعمل ـ ـ ـ ـ604584271022

514606693نو ـ ـ ـ ـ604684272011

534863453مستعمل ـ ـ ـ ـ604784272012

20179392023نو ـ ـ ـ ـ604884272021

557273583مستعمل ـ ـ ـ ـ604984272022

نگهداري مخصوص مخزن داراي میوه، چیدن براي افراد كردن جاجابه و باالبردن دستگاه ---605084279010 51700983

2048662623سایر ---605184279090

155732463دار محفظه کشنده باال های چرخ ـ ـ ـ605384281020

1013264493پنوماتیك نقالههاي و باالبرها ـ605484282000

1043543293زیرزمین در كاربرد براي شده طراحي بویژه ـ ـ605584283100

84283200204693

راکتور برداریسوخت و گذاریسوخت برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به سطلی، نوع از سایر، ---605684283210  

 103ایهسته

102638573سایر ---605784283290

8428330035672913

ایهسته راکتور برداری سوخت و گذاری سوخت برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به ای،تسمه یا نواری نوع از سایر،  ---605884283310 1532803

153401973سایر ---605984283390

ریلي نقالههاي براي كشیدن مكانیسمهاي اسكيبازان؛ باالكشنده سیم باالرو، صندليهاي هوایي، نقاله -606284286000 1039645483

842890009924933

ایهسته راکتورهای برداری سوخت و گذاری سوخت برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به آالت،ماشین سایر  ---606384289010 103

1033928533سایر ---606484289090

2065739343نو ـ ـ ـ ـ606584291111

203كمتر و سال پنج ساخت سال با مستعمل ـ ـ ـ ـ606684291112

20755243 سایر ـ ـ ـ ـ606784291119

53كمتر و سال پنج ساخت سال با مستعمل ـ ـ ـ ـ606984291122

520606923سایر ـ ـ ـ ـ607084291129

205998573نو ـ ـ ـ ـ607384292011

202034253كمتر و سال پنج ساخت سال با مستعمل ـ ـ ـ ـ607484292012

204126723سایر ـ ـ ـ ـ607584292019

205686333نو ـ ـ ـ ـ607684292021
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203كمتر و سال پنج ساخت سال با مستعمل ـ ـ ـ ـ607784292022

203سایر ـ ـ ـ ـ607884292029

53(كننده تسطیح) سایر ـ ـ ـ607984292090

2028744773نو ـ ـ ـ ـ608184294011

2014131923كمتر و سال پنج ساخت سال با مستعمل ـ ـ ـ ـ608284294012

203 سایر ـ ـ ـ ـ608384294019

205517763نو ـ ـ ـ ـ608484294021

203كمتر سال پنج ساخت سال با مستعمل ـ ـ ـ ـ608584294022

203سایر ـ ـ ـ ـ608684294029

53(زمین كردن سفت و كوبیدن ماشین)سایر ـ ـ ـ608784294090

20175296643نو ـ ـ ـ ـ608884295111

201247843كمتر و سال پنج ساخت سال با مستعمل ـ ـ ـ ـ608984295112

202448673سایر ـ ـ ـ ـ609084295119

53كمتر و سال پنج ساخت سال با مستعمل ـ ـ ـ ـ609284295122

5193763763سایر ـ ـ ـ ـ609384295129

20678510043نو ـ ـ ـ ـ609584295211

204177283كمتر و سال پنج ساخت سال با مستعمل ـ ـ ـ ـ609684295212

209780303سایر ـ ـ ـ ـ609784295219

515175513كمتر و سال پنج ساخت سال با مستعمل ـ ـ ـ ـ609984295222

5102093633سایر ـ ـ ـ ـ610084295229

208297793نو ـ ـ ـ ـ610284295911

201007003كمتر و سال پنج ساخت سال با مستعمل ـ ـ ـ ـ610384295912

203سایر ـ ـ ـ ـ610484295919

544304413كمتر و سال پنج ساخت سال با مستعمل ـ ـ ـ ـ610684295922

535928353سایر ـ ـ ـ ـ610784295929

53برفروب ـ611084302000

107191463اینچ شش تا واگن دریل انواع ـ ـ ـ611584304110

84518493823  25 شماره مشمول ماشینآالت به مربوط ـ612184311000

204770193(كابین در) آسانسور اتوماتیك در انواع ـ ـ ـ612484313110

201742233آسانسور كابین فریم و كابین انواع ـ ـ ـ612584313120

202495373آسانسور لوالیي در انواع ـ ـ ـ612684313130

8430  49  00 یا 8430  41 00 شماره مشمول كندن چاه یا زمین كردن سوراخ ماشینآالت قطعات ـ ـ613184314300 5341199523

5357669243سایر ---613384314990

323سیب شراب و شراب ساختن براي ـ ـ ـ617684351010

همانند محصوالت یا اسپاگتي ماكاروني، تولید براي یا سازيبیسكوئیت شیرینيپزي، نان نانوایي، دستگاههاي و ماشینآالت ـ619284381000 10277172293

555003آبجوسازي دستگاههاي و ماشینآالت ـ619584384000

600PCS 54927133 باالي سرعت با پیوسته كاغذ تغذیه با باال به ستوني 132 سوزني خطي چاپگر ـ ـ ـ622684433210

1544497173لیزري چاپگر كارتریج ـ ـ ـ623184439910

54330903سایر ـ ـ ـ625384481190

52216643میلمیلك چارچوب و میلمیلك پودباف، و تار ماشین شانه ـ ـ626084484200

512479193سایر --626384485900

55259270993اتوماتیك تمام ماشینهاي ـ ـ626584501100

551158373باالتر و كیلو 5 اتوماتیك نیمه دوقلو لباسشویي ماشین ---626684501210

558673943 سایر ---626784501290

40243573سایر ـ ـ626884501900

10171650633خشك شستني كیلوگرم 10 از بیش ظرفیت با ماشینهاي ـ626984502000

4013577263اتوماتیك لباسشِوي ماشینهاي مخصوص منبع و دیگ ـ ـ ـ627084509010

517558273خشكشویي ماشینهاي ـ627284511000

51882033خشك شستني كیلوگرم 10 حداكثر باظرفیت ـ ـ627384512100

573454773خانگي نوع از پرس اتو ---627584513010

5522340813خانگي نوع از دوزندگي چرخ ـ628184521000

513019473(هامبدل) کانورتورها ـ629184541000

101874173اینچ (3) سه تا قطر به لوله ساخت براي نورد ماشینهاي ـ ـ ـ629584551010
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1580534943نورد ماشینهاي غلتكهاي ـ629984553000

1011376493ميكنند عمل الكتریكي تخلیه فرآیندهاي با كه ـ630584563000

1074204543شمارهاي كنترل با ـ ـ631284581100

1016202753سایر ـ ـ631384581900

1032112103شمارهاي كنترل با ـ ـ631484589100

10123733243سایر ـ ـ631584589900

10833553شمارهاي كنترل با ـ ـ632384595100

101894743سایر ـ ـ632484595900

1025266103شمارهاي كنترل با ـ ـ632584596100

1027174403سایر ـ ـ632684596900

104491503كردن قالویز یا حدیدهكردن ماشینهاي سایر ـ632784597000

201653343(تیزكن ابزار) سنباده سنگ ماشین ـ ـ ـ633584603910

202110783رومیزي سنباده سنگ ـ ـ ـ633884609010

846150005207043

پرتودیده ایهسته سوخت عناصر برای شده طراحی ویژه طور به کردن، قطع یا کردن اره هایماشین ---634384615010 10309003

1011404133سایر ---634484615090

1011933373سایر ـ634584619000

1029654963چكشها و (پرسها جمله از ) قالبي منگنهكاري یا آهنگري ماشینهاي ـ634684621000

10105199593 شمارهاي كنترل با ـ ـ634784622100

10150756703سایر ـ ـ634884622900

102194583شمارهاي كنترل با ـ ـ634984623100

1017470063سایر ـ ـ635084623900

1090673253هیدرولیك پرسهاي ـ ـ635384629100

1040483643سایر ـ ـ635484629900

159495343همانند یا مفتول پروفیل، لوله، میله، دستگاههايكشش ـ635584631000

1595636393برقي موتور به مجهز دستي سنگزني دستگاه ـ ـ ـ638484672920

56077303ميشوند نگهداري دست با كه بوريهایي ـ639184681000

54978683گازي دستگاههاي و ماشینآالت سایر ـ639284682000

528029863 دستگاهها و ماشینآالت سایر ـ639384688000

203چاپ وسایل داراي ـ ـ639684702100

20552953سایر ـ ـ639784702900

53 محاسب وسایل داراي تمبر نقش ماشین ـ ـ ـ640184709010

556003 سایر ـ ـ ـ640284709090

266897593كامل صورت به  (PC) شخصي دادهپردازي خودكار ماشینهاي ـ ـ ـ640384713010

56632583سایر ـ ـ ـ640784713090

558847993كامل بهصورت (PC) شخصي دادهپردازي خودكار ماشینهاي ـ ـ ـ640884714110

513425553سایر ـ ـ ـ641084714190

2611723043 كامل صورت به (PC) شخصي پردازي داده خودكار ماشین ـ ـ ـ641184714910

محفظه یك در شده داده قرار نوري دیسكخوان و فیلمبرداري عكاسي، دوربین تلویزیون، ،تلفن فاكس، فتوكپي، اسكنر، چاپگر، شامل یكپارچه بهصورت دادهپردازي خودكار ماشینهاي ـ ـ ـ641384714930 512332763

غیره و هارد و حافظه بردها، درایوها، جمله از داخلي متفرعات و واحدها كلیه شامل (PC) شخصي كامپیوتر جعبه ـ ـ ـ641584715010 264411793

548526993سایر ـ ـ ـ641784715090

2637838273 كلید صفحه ـ ـ ـ641884716010

2635248053 موشواره ـ ـ ـ641984716020

263نابینایان ویژه بریل لمسي نمایشگر ـ ـ ـ642084716030

5103346673سایر ـ ـ ـ642184716090

8471900085093813

53قفل کلید برای رمزخوان دستگاه ---642684719010

53تكثیر ماشینهاي ـ642884721000

پست تمبر كردن باطل یا الصاق ماشینهاي و مراسالت كردن موم و مهر یا بستن بازكردن، ماشینهاي آنها، دور نوار بستن یا پستي پاكت در نامه گذاشتن یا كردن تا یا جوركردن ماشینهاي ـ642984723000 52207723

55526863شمار اسكناس ماشین ـ ـ ـ643084729010

5550303 اسكناس بانداژ ماشین ـ ـ ـ643184729020

55310303پرفراژ ماشین ـ ـ ـ643284729030

553623863مدارك و اسناد و كاغذ خردكن ماشین ـ ـ ـ643384729040
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26338849373بانكي خودپرداز ماشین ـ ـ ـ643484729050

اطالعاتی باجههای ---643584729060  (kiosk information) 203وجه پرداخت یا دریافت قابلیت دارای

غیرنقدی خودپرداز ماشینهای ---643684729070  

(Cashless ATM)203

5172090543سایر ـ ـ ـ643884729090

267151843تغذیه منبع بدون یا و با (Case) كامپیوتر جعبه ـ ـ ـ644184733010

(موشواره و كلید صفحه ) رایانه خروجي و ورودي واحدهاي جهت شده مونتاژ كامل برد ـ ـ ـ644384733030 201131823

153675023رایانه جعبه جلوي پانل ---644584733050

1025821773مالط و بتون مخلوطكنهاي ـ ـ645284743100

153008183قیر با معدني مواد مخلوطكردن ماشینهاي ـ ـ645384743200

103389923سردكردن یا گرمكردن وسایل داراي ـ ـ646284762100

1012703سایر ـ ـ646384762900

101174073سردكردن یا گرمكردن وسایل داراي ـ ـ646484768100

203روزنامه فروش خودكار ماشین ـ ـ ـ646584768910

1037503سایر ـ ـ ـ646684768990

10664587133تزریقي قالبگیري ماشینهاي ـ646884771000

585588003قطعات اجزاءو ـ647784789000

206313493نو ـ ـ ـ ـ647984791011

20383883كمتر و سال پنج ساخت سال با مستعمل ـ ـ ـ ـ648084791012

101366553 سایر ـ ـ ـ ـ648184791019

511697883كمتر و سال پنج ساخت سال با مستعمل ـ ـ ـ ـ648484791022

560067493سایر ـ ـ ـ ـ648584791029

ã(C.F.M) دقیقه در مكعب فوت 8000 حداكثر هوادهي با آبي كولرهاي ـ ـ ـ649184796010 551524313

57727653سایر ـ ـ ـ649284796090

1018470903ميگیرد قرار استفاده مورد فرودگاهها در كه خاصي نوع از ـ ـ649384797100

102397443سایر ـ ـ649484797900

زدن هم به یا كردن امولسیونه هموژنیزهكردن، الككردن، كردن، غربال ساییدن، كردن، خرد ورزدادن، كردن، مخلوط براي ـ ـ649684798200 5285356353

1035503دندانسازي هیدرولیك پرس ـ ـ ـ649784798910

1030883دندانسازي ویبراتور دستگاه ـ ـ ـ649884798920

10460023سیگنالر پیگ ـ ـ ـ649984798930

20758893برس فاقد گاز و نفت لولههاي تمیزكننده پیگ ـ ـ ـ650084798940

1517989913درآور الستیك ماشینآالت ـ ـ ـ650184798950

103144083بنزیني خودروهاي انژكتور شوي و شست و تست دستگاههاي ـ ـ ـ650284798960

102542203(Mould base) قالب كف ـ651184802000

105121023(moulding Patterns) قالب مدلهاي ـ651284803000

1075260063فشاري یا تزریقي نوع ـ ـ651384804100

10153484903سایر ـ ـ651484804900

1050577603شیشه براي قالب ـ651584805000

1092650043معدني مواد براي قالب ـ651684806000

10375797043فشاري یا تزریقي نوع ـ ـ651784807100

4063503مایع سیلندرگاز مخصوص رگوالتور ـ ـ ـ651984811010

10336017043پنوماتیكي یا اولئوهیدرولیكي انتقاالت براي شیر ـ652184812000

15159354423(برگشت قابل غیر) طرفه یك شیر ـ652284813000

15148153773شكن فشار یا اطمینان شیر ـ652384814000

پیسوار و ظرفشویي روشویي، دستشویي، و حمام مخلوط شیر بهداشتي، آالت شیر ---652484818010 5517294783

53خانگی آب تصفیه دستگاههای مخصوص شیر ---652584818011

كشویي فلكه شیر ---652684818015  (gate valve) 555150433اینچ سه لغایت برنج جنس از

کشویی شیرفلکه ---652784818016  (gate valve) 263اینچ 56 تا چدنی یا فوالدی جنس از

توپي شیر ---652884818020  (Ball valve) لغایت برنج جنس از 

551816323اینچ 5/2 

توپي شیر ---652984818021  (Ball valve) 263اینچ 56 تا چدنی یا فوالدی جنس از

322287993مایع گاز سیلندر مخصوص شیر ---653184818030

84818069205515983 تعرفه ردیف از غیر به شوفاژ رادیاتور شیر انواع ---654284818080

2038216053نفت چاهی سر شیرهای ---654384818081

خوردگی برابر در مقاوم اورانیوم، ایزوتوپی جداسازی فرآیند برای شده آماده یا طراحی ویژه طور به کنترلی، و کننده مسدود شیرهای ---654484818082  UF6 ، 1032963میلیمتر 1500 تا 40 قطر با
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265321333بهداشتي آالت شیر برنجي مغزي ---654684819010

84812619841493 80 10 ردیف مشمول بهداشتي شیرآالت قطعات و اجزاء ---654984819040

2044114433سایر ---655084819090

10176390733هفدهم قسمت نقلیه وسایل دنده جعبه استثنايبه دنده جعبه ---656584834010

1028383623قرقره بلوك همچنین تسمه، قرقره لنگرو چرخ ـ656784835000

1527364893سایر ـ ـ ـ658284849090

2017383363آمپر ولت كیلو 650 حداكثر قدرت به ـ ـ663385042100

2043421563آمپر ولت كیلو 10000 حداكثر و آمپر كیلوولت 650 از بیشتر قدرت به --663485042200

2675586943آمپر ولت كیلو 10000 از بیشتر قدرت به ـ ـ663585042300

20238311483سایر ـ ـ ـ665885044090

1011543963سایر ـ ـ ـ666085045090

قلمي سایزهاي به شكل استوانهاي قوههاي ---666785061010  (AA/R6/UM3/LR6)، (LR) متوسط (C/R14/UM2/LR14) (LR)، بزرگ (D/R20/um1/LR20) (LR)1083207963

579826953(AAA/LR03/AM4) قلمي نیم قوه ـ ـ ـ666885061020

1039272213سایر ـ ـ ـ667085061090

قلمي سایزهاي به شكل استوانهاي قوههاي ---667185063010  (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) بزرگ و  (D/R20/UM1)101444003

525893(AAA/LR03/AM4) قلمي نیم قوه ـ ـ ـ667285063020

53سایر ـ ـ ـ667485063090

قلمي سایزهاي به شكل استوانهاي قوههاي ---667585064010  (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) بزرگ و  (D/R20/UM1)103

534443(AAA/LRO3/AM4) قلمي نیم قوههاي ـ ـ ـ667685064020

53003سایر ـ ـ ـ667885064090

5656603(AAA/LRO3/AM4) قلمي نیم قوههاي ـ ـ ـ668085065020

قلمي سایزهاي در شكل استوانهاي قوههاي ---668385066010  (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) بزرگ و  (D/R20/UM1)1011253

53(AAA/LRO3/AM4) قلمي نیم قوههاي ـ ـ ـ668485066020

51837473سایر ـ ـ ـ668685066090

قلمي سایزهاي در شكل استوانهاي قوههاي ---668785068010  (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) بزرگ و  (D/R20/UM1)10675243

587403(AAA/LRO3/AM4) قلمي نیم قوههاي ـ ـ ـ668885068020

5719923سایر ـ ـ ـ669085068090

5545657913(Sealed) سربسته نوع از ـ ـ ـ669285071010

555150053سایر ـ ـ ـ669385071090

32204105503(Sealed) سربسته نوع از ـ ـ ـ669485072010

58813693آهن ـ نیكل با ـ669785074000

55719013هیدرات فلز–  نیكل ـ669885075000

لیتر 20 حداكثر ظرفیت با دیگري مخزن یا (Dust bag) خاكروبه كیسه یك داراي و وات 1500 حداكثر قدرت با ـ ـ670485081100 5530070723

55261985223سایر  ـ ـ670585081900

2610440893مكنده جاروهاي سایر  ـ670685086000

32390111463سبزيگیر آب و آبمیوهگیر دستگاههاي خوراكي، مواد مخلوطكنهاي و آسیاب ـ670885094000

2056410793خودكار تمام ـ ـ ـ675385152110

2064923103سایر ـ ـ ـ675485152190

2073346413سایر ـ ـ675585152900

2611224873زیرپودري جوشكاري ماشین ـ ـ ـ675685153110

268063043(TIG) بياثر گاز با تنگستن الكترود جوشكاري ماشین ـ ـ ـ675785153120

5518205623خانگي توام سردكن آب و آبگرمكن دستگاههاي ـ ـ ـ676485161010

555021133سایر ـ ـ ـ676585161090

5511162693مخزني گرمكننده رادیاتورهاي ـ ـ676685162100

5510835553سایر ـ ـ676785162900

3261823153خشككن مو ـ ـ676885163100

551891253دست خشككردن دستگاههاي ـ ـ677085163300

85164000147744253

) آب مجزای مخزن با بخار اتو ---677185164010 مجزا بخار مولد )103

323سایر ---677285164090

55215721093میكروویو (Oven) فر ـ677385165000

آب جوشآوردن حلقههاي اجاقها، پزها، خوراك فرها، سایر -677485166000  (Boiling Ring)، تفتدهندهها و پزهاكباب  55203496463

55110246113چاي یا قهوه كردن درست دستگاههاي ـ ـ677585167100
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5528994303(Toasters) نان كردن برشته دستگاه ـ ـ677685167200

1027061493(Cordless) بيسیم گوشيهاي با (Line)  سیم با تلفن دستگاههاي ـ ـ678185171100

53000000003(گوشی هر برای دالر 300 از بیشتر قیمت با )همراه تلفن گوشي ـ ـ ـ85171210

2613267843شبکه تحت حتی سیم با گوشي با رومیزي ثابت تلفن ---678585171820

551994133(Video door Phone) تصویري دربازكن ـ ـ ـ679685176920

5535463غیرتصویري دربازكن ـ ـ ـ679785176930

فرستنده یا فرستنده و گیرنده با گوناگون اشیاء روی شده نصب (میکرولنز) دوربین ریز ---680085176960 553

گوناگون اشیاء روی شده نصب صورت به حتی فرستنده یا گیرنده دارای میکروفن ریز ---680185176970 553

2666502323آن محفظه در شده تعبیه بلندگو، تك ـ ـ680885182100

2674537063محفظه یك در شده تعبیه بلندگو، چند ـ ـ680985182200

4045864973خانوادگی سینمای مجموعه ـ ـ ـ681185182920

403552143چندپارچه صورت به بلندگوها ---681285182930

1074846193سایر ـ ـ ـ681385182990

میکروفن یک با شده توام حتی گوشی و هدفون ---681485183010  5148792763

بلندگو چند یا یک و میکروفن یک از متشکل های مجموعه ---681585183090  267339793

1022797913شنوایي قابل فركانس برقي تقویتكننده ـ681685184000

1075626143صوت تقویتكننده برقي دستگاههاي ـ681785185000

154206393بلندگو براي محفظه انواع ـ ـ ـ681885189010

ميافتند كار به پرداخت وسایل سایر یا ژتون، بانكي، كارتهاي اسكناس، سكه، با كه دستگاههایي ـ682085192000 53

1519375763(ضبط دكهاي) دیسكگردان ـ682185193000

103(Answering machines) ماشینهايپیامگیرتلفن ـ682285195000

517998133نیمهرسانا یا نوري مغناطیسي، رسانههاي از استفاده با --682385198100

561636513سایر ـ ـ682485198900

105847943مغناطیسي نوار نوع از ـ682585211000

بازي حتي ویدئو پخش دستگاه با شده توام نمایشگرهاي ---682685219010  (game) نقلیه وسایل سقف یا صندلي روي بر نصب قابل نوع از تلویزیون گیرنده فاقد 

(Headrest or Ceiling Car DVD Player)1077951563

10380438653سایر ---682785219090

4012380893نشده ضبط مغناطیسي باریكه با شده توأم كارتهاي ـ ـ ـ683085232110

4024663شده ضبط مغناطیسي باریكه با شده توأم كارتهاي ـ ـ ـ683185232120

53میليمتر 4 حداكثر پهناي به صوتي كاست نوار پنكیكهاي ـ ـ ـ683285232910

553شده سوار و صوتي مغناطیسي نوار ـ ـ ـ683385232920

میليمتر 5/6 از بیشتر پهناي به تصویري و صوتي مغناطیسي نوار جامبووپنكیك ـ ـ ـ683485232930 53

5556003میليمتر 5/6 از بیشتر پهناي به شده سوار و كامل تصویري كاست نوار ـ ـ ـ683585232940

555693سایر ـ ـ ـ683885232990

551038923: نشده ضبط ـ ـ683985234100

85234110462803

852341901313

85234900221033

53ایرایانه و کنسولی ویدئویی، هایبازی ---684085234910

51224573سایر ---684185234990

5334638633جامد حالت به غیرفرار ذخیرهسازي وسایل ـ ـ684285235100

پردازشگر با توام حتي حافظه داراي مجاورتي كارت ---684385235210  2635606763

263639563سایر ---684585235290

59190013سایر ـ ـ684685235900

58631163سایر ـ684785238000

5377003فرستنده با شده توأم بيسیم میكروفن ـ ـ ـ684885255010

2080104763سایر ـ ـ ـ684985255090

53گوناگون اشیاء روی شده نصب (میکرولنزهای) دوربینهای ریز ---685285258020

) پرنده دوربینهای ---685385258030 دوربیندار سرنشین بدون پرندههای )53

8526920041021793

53سرنشین بدون پرندههای برای دور راه از کنترل دستگاه ---685885269210

53امواج ارسال و تنظیم با ریموتدار قفلهای بازگشایی دستگاه ---685985269220

53سایر ---686085269290

520438453(Pocket-size) جیبي پخشهاي رادیو ـ ـ686185271200
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کیلوگرم 2 از کمتر وزن به پرتابل نوع از غیره و MP3 قابلیتهاي با دیجیتالي صوت پخش یا ضبط داراي رادیویي پخش دستگاه ـ ـ ـ686285271310 517431543

4039363سایر ـ ـ ـ686385271390

204282473سایر ـ ـ686485271900

2097842633صوت تولید باز یا ضبط دستگاه با شده توأمان ـ ـ686585272100

20260349393سایر ـ ـ686685272900

2081513713صوت بازتولید یا ضبط دستگاه با شده توأمان ـ ـ686785279100

203ساعت با شده توأمان لیكن صوت بازتولید یا ضبط دستگاه با نشده توأمان ـ ـ686885279200

2034979433سایر ـ ـ686985279900

852841101218263

85284190468443

نمایش صفحه با مانیتور ---687085284210  (CRT)  14 لغایت

263اینچ 19 

53سایر ـ ـ ـ687185284290

512342193سایر ـ ـ687285284900

8528511021950523

8528519024702013

اینچ 24 لغایت L.E.D 14 و L.C.D مایع كریستال نمایش صفحه با مانیتور ـ ـ ـ687385285210 2622723993

565624823سایر ـ ـ ـ687485285290

8528610063101463

8471 شماره پردازیداده خودکار ماشین یک با استفاده برای شده طراحی و مستقیم اتصال قابلیت با ـ ـ687685286200 547300513

5158581263سایر ـ ـ687785286900

دیجیتال تلویزیوني گیرنده انواع ---687885287110  

(DVB Set Top Box)269903

مودم با ارتباط اساس بر ویدئویي–  تلویزیوني گیرنده ---687985287120  (IP TV)263493443

2644713سایر ---688085287190

بازي و ویدئویی پخش دستگاه با شده توام حتي تلویزیونی گیرنده ---688185287210  (game) 152239943نقلیه وسایل در نصب قابل نوع از نمایشگر یا

554895933سایر ---688285287290

403 سفید و سیاه سایر، ـ ـ688385287300

8528800021073

40462733تلسكوپي آنتن استثناي به تلویزیون آنتنهاي ـ ـ ـ688485291010

401361343تلسكوپي آنتن ـ ـ ـ688585291020

402156303دستگاهها سایر ـ689985318000

(قدرت خازنهاي) نباشد راكتیو (Kvar) آمپر ولت كیلو 5/0 از كمتر كه واكنشي قدرت تحمل ظرفیت با هرتز 60 یا 50 مدارهاي در استفاده براي شده طراحي ثابت خازنهاي ـ690285321000 3217529413

26930043چاقویي ـ ـ ـ694085361010

261328993 گردان كلید ـ ـ ـ695985365010

322414563روشنایي كلید ـ ـ ـ696085365020

261464083مهتابي استارتر ـ ـ ـ696185365030

2618817823(Push buttom Switch) فشاري كلید ـ ـ ـ696285365040

2667182753سایر ـ ـ ـ696485365090

2642088233سایر ـ ـ ـ696785366990

262773713سداكت با ـ ـ ـ697185369020

269881033ریلي ترمینال ـ ـ ـ697285369030

261328413(Sealed beam lamp unit) سربسته چراغ به موسوم المپ ـ698485391000

151188343تنگستن هالوژن ـ ـ698585392100

5586903وات 40 تا رشتهاي حبابي المپ ـ ـ ـ698685392220

553(سرپیچ) كالهك بدون شده مونتاژ رشتهاي حبابي المپ ـ ـ ـ698785392230

322333سایر ـ ـ ـ698985392290

553باال به وات 200 رشتهاي حبابي المپ ـ ـ ـ699085392920

553(سرپیچ) كالهك بدون شده مونتاژ رشتهاي حبابي المپ ـ ـ ـ699185392930

102290183سایر ـ ـ ـ699485392990

5522783  (T8)میلیمتر 26 تیوپ بیروني قطر به كالهك دو خطي روشنایي فلورسنت ـ ـ ـ699585393110

5565803(Compact) مصرف كم المپ ـ ـ ـ699685393120

كمتر و(T5) میليمتر 16 تیوپ قطربیروني به كالهك دو خطي روشنایي فلورسنت ـ ـ ـ699985393150 59326153

(T10) متر میلي 32 تیوپ بیروني قطر و (T12) میليمتر 38 تیوپ قطربیروني به كالهك دو خطي روشنایي فلورسنت ـ ـ ـ700085393160 5556013

103424083سایر ـ ـ ـ700185393190
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55133523وات 500 تا جیوه بخار با ـ ـ ـ700285393210

55238193وات 500 تا سدیم بخار با ـ ـ ـ700385393220

55815623وات 500 تا فلزي هالوژنه ـ ـ ـ700485393230

401318023(سرپیچ) کالهک بدون فلزی هالوژنه المپ سدیم، جیوه، بخار المپ ـ ـ ـ700585393240

32793180083(LED)  نور  ساطع دیودهای از شده ساخته هایالمپ ـ701085395000

5302003رنگي ـ ـ701585401100

53403فام تك ـ ـ701685401200

فتوكاتد لولههاي و المپها سایر تصویر؛ تشدیدكنندههاي و مبدلها تلویزیون؛ دوربین براي لولهها و المپها ـ701785402000 51487043

میلیمتر 4/0 از تركوچك نقطهاي فضاي با یك فسفر صفحه یك با رنگي صورت به یاداده گرافیك نمایشگر تیوبهاي سفید، و سیاه به داده یا گرافیك نمایشگر تیوبهاي ـ701885404000 53

53كاتدي اشعه با لولهها سایر ـ701985406000

5371703سایر  ـ ـ702585409900

201442923(Signal generators) عالئم مولدهاي ـ704285432000

اعداد الگوریتم کردن ردیف یا لرزش یا صوت حسگرهای بکارگیری یا قفل بازگشایی برقی دستگاههای ---704585437020 5286251123

53ایموبالیزر دارای خودرو راهاندازی و درب بازگشایی دستگاه ---704685437030

53 (Keyless) (کیلس) کلید بدون خودروهای راهاندازی و بازگشایی دستگاههای ---704785437040

2023747133مس از  ـ ـ705085441100

2027235693سایر ـ ـ705185441900

2036388603كیلوولت 132 لغایت خشك یا روغني از اعم زمیني كابل ـ ـ ـ705985446010

كیلوولت 400 لغایت كیلوولت 132    از باالتر خشك یا روغني از اعم زمیني كابل ـ ـ ـ706085446020 15829933

2010020193 اتصاالت دارای ـ ـ ـ706285447010

206712243شیشه از ـ707085461000

54020293غیربشقابي نوع از باال به و كیلوولت 63 قوي فشار پستهاي مخصوص ـ ـ ـ ـ707185462011

1013770473سایر ـ708385479000

53قوهها ـ ـ ـ ـ708485481011

53برقي انبارههاي ـ ـ ـ ـ708685481019

53قوهها ـ ـ ـ ـ708785481021

53باتريها ـ ـ ـ ـ708885481022

53برقي انبارههاي ـ ـ ـ ـ708985481029

53سایر ـ709085489000

103 خارجي برق منبع با ـ709186011000

102361533برقي انباره با ـ709286012000

5210561863خارجي برق منبع با ـ709586031000

103سایر ـ709686039000

20195522193تریلرها نیمه براي جادهاي کشندههای ـ711687012000

2643831243(دیزلنیمه یا دیزل) احتراقي ـ تراكمي درونسوز پیستوني موتور با تنها ـ713387021000

87021010194503

8702109027098963

53 (هیبریدی) محرکه نیروی عنوان به برقی موتور و (دیزلنیمه یا دیزل) احتراقی–  تراکمی درونسوز پیستونی موتور دو هر با  ـ713487022000

محرکه نیروی عنوان به برقی موتور و تناوبی  احتراقی–  ایجرقه درونسوز پیستونی موتور دو هر با ـ713587023000 53

54562583 محرکه نیروی عنوان به برقی موتور با تنها ـ713687024000

2696518423:سایر ـ713787029000

8702909045394843

ً که نقلیهای وسایل ---713887031010 53شدند طراحی برف روی حرکت برای مخصوصا

403سایر ---713987031090

کارتینگ خودروهای ---714087032110  (go cart)53

جاده خارج در حرکت برای چرخ چهار موتورهای  ---714187032120 ( رو جا همه  ATV)20130003

5559403سایر ---714287032190

323 آمبوالنس---714387032210

55902423363سایر ---714487032290

321059477073 آمبوالنس----714587032311

757870112543سایر ----714687032319

32847373463 آمبوالنس----714787032321

956211454503 سایر ----714887032329
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32263333 آمبوالنس----714987032331

1003165623 سایر ----715087032339

3223450003 آمبوالنس---715187032410

10078971713 سایر ---715287032490

323 آمبوالنس---715387033110

553 سایر ---715487033190

321148093 آمبوالنس----715587033211

751412283 سایر ----715687033219

323 آمبوالنس----715787033221

87033222250493

95230003 سایر ----715887033229

323 آمبوالنس----715987033311

1003 سایر ----716087033319

323 آمبوالنس----716187033321

10051400003 سایر ----716287033329

1500 احتراقی ایجرقه درونسوز پیستونی موتور حجم با ---716387034010  cc  کمتر و  5651636253

2000 تا 1501 احتراقی ایجرقه درونسوز پیستونی موتور حجم با ---716487034020  cc 253

2500 تا 2001 احتراقی ایجرقه درونسوز پیستونی موتور حجم با ---716587034030  cc  453

1006640143 سایر ---716687034090

1500 احتراقی تراکمی درونسوز پیستونی موتور حجم با ---716787035010  cc کمتر و  53

2000  تا 1501 احتراقی تراکمی درونسوز پیستونی موتور حجم با ---716887035020  cc 253

2500  تا 2001 احتراقی تراکمی درونسوز پیستونی موتور حجم با ---716987035030  cc 453

1003 سایر ---717087035090

1500 احتراقی ایجرقه درونسوز پیستونی موتور حجم با ---717187036010  cc کمتر و  53

2000 تا 1501 احتراقی جرقهای درونسوز پیستونی موتور حجم با ---717287036020  cc 153

2500 تا 2001 احتراقی جرقهای درونسوز پیستونی موتور حجم با ---717387036030  cc 353

953 سایر ---717487036090

1500 احتراقی تراکمی درونسوز پیستونی موتور حجم با ---717587037010  cc کمتر و   53

2000 تا 1501 احتراقی تراکمی درونسوز پیستونی موتور حجم با ---717687037020  cc 153

2500 تا 2001 احتراقی تراکمی درونسوز پیستونی موتور حجم با ---717787037030  cc 353

953 سایر ---717887037090

محرکه نیروی برای برقی موتور با تنها نقلیه، وسایل سایر -717987038000 .52934583

551410003:سایر ـ718087039000

870390101005863

87039090307153

202864113تن 30 حداكثر (محموله و نقلیه وسیله وزن) نقلیه وسیله ناخالص وزن با ـ ـ ـ718187041010

870421001299793

403تن 3.5 حداکثر نقلیه وسیله ناخالص وزن ---718387042110

203سایر ---718487042190

آماده بتون حمل مخصوص كامیون ---718587042210  (transport of Fresh)203

20345264293 سایر ---718687042290

203آماده بتون حمل مخصوص كامیون ---718787042310

2016644213سایر ---718887042390

87043100429177603

403تن 3.5 حداکثر نقلیه وسیله ناخالص وزن ---718987043110

203سایر ---719087043190

20999033تن 5 از بیش (g.v.w) نقلیه وسیله ناخالص وزن ـ ـ719187043200

204826203 سایر ـ719287049000

.باشند شده طراحي یكدیگر براي جرثقیل و كامیون كه نحوي به ،(جرثقیل كابین و خودرو هدایت و كنترل كابین) مجزا كابین دو داراي ـ ـ ـ719387051010 521306003

203سایر ـ ـ ـ719487051090

2040100803آتشنشاني نقلیه وسایل ـ719687053000

2010086323سایر ـ ـ ـ719987059090

323وانت و سواري براي موتوردار شاسي ـ ـ ـ720087060010
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15955133اتوبوس براي موتوردار شاسي ـ ـ ـ720187060020

153مینيبوس براي موتوردار شاسي ـ ـ ـ720287060030

2019771603كامیونت و كامیون براي موتوردار شاسي ـ ـ ـ720387060040

2011087903جادهاي كشندههاي براي موتوردار شاسي ـ ـ ـ720487060050

20110007463سایر ـ ـ ـ720587060090

20109208683سواري براي ـ ـ ـ720687071010

201478273سایر ـ ـ ـ720787071090

202699123وانت براي بدنه ـ ـ ـ720887079010

102337173مینيبوس و اتوبوس براي بدنه ـ ـ ـ720987079020

1096132953جادهاي كشنده و كامیونت كامیون، براي بدنه ـ ـ ـ721087079030

1011961423سایر ـ ـ ـ721187079090

.نقلیه وسایل قبیل این قطعات اجزاءو سالح، به مجهز حتي موتوري، جنگي، زرهپوش ارابههاي سایر و تانكها727487100000 53

53هیبریدی نوع از ----727587111011

53كارتینگ انواع و پیست در استفاده مورد نوع از ----727687111012

553سایر ----727787111019

53هیبریدی نوع از ----727887111091

53كارتینگ انواع و پیست در استفاده مورد نوع از ----727987111092

553سایر ----728087111099

5592413كارتینگ انواع و پیست در استفاده مخصوص ----728187112011

53هیبریدی نوع از ----728287112012

401858663انژکتوری نوع از ----728387112013

5569733سایر ----728487112019

8711202356003

53كارتینگ انواع و پیست در استفاده مخصوص ----728587112091

55183هیبریدی نوع از ----728687112092

40375513انژکتوری نوع از ----728787112093

553سایر ----728887112099

53کارتینگ انواع  و پیست در استفاده مخصوص ----728987113011

53هیبریدی نوع از ----729087113012

4016865923انژکتوری نوع از ----729187113013

553سایر ----729287113019

8711302149503

53كارتینگ و پیست در استفاده مخصوص ----729387113091

53هیبریدی نوع از ----729487113092

4056433انژکتوری نوع از ----729587113093

553سایر ----729687113099

5236933كارتینگ انواع  و پیست در استفاده مخصوص ----729787114011

53هیبریدی نوع از ----729887114012

403انژکتوری نوع از ----729987114013

553سایر ----730087114019

53كارتینگ انواع  و پیست در استفاده مخصوص ----730187114091

53هیبریدی نوع از ----730287114092

403انژکتوری نوع از ----730387114093

553سایر ----730487114099

52705493كارتینگ انواع  و پیست در استفاده مخصوص ----730587115011

53هیبریدی نوع از ----730687115012

403انژکتوری نوع از ----730787115013

553سایر ----730887115019

871150211291703

52915073كارتینگ انواع  و پیست در استفاده مخصوص ----730987115091

53هیبریدی نوع از ----731087115092

403انژکتوری نوع از ----731187115093

553سایر ----731287115099
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151301373اسکوتر ---731387116010

15676073وات 500 از کمتر قدرت با برقی موتور با سایر ---731487116020

54398433سایر ---731587116090

55566303سایر ـ731687119000

87119010312373

871190201028493

871190902003

.موتور بدون (كاال نقل و حمل سهچرخههاي جمله از) پایي چرخهاي سایر و دوچرخه731787120000 405273873

4028797893.آنها قطعات و اجزاء و بچه كالسكههاي734487150000

40120713اردوزني یا سكونت براي كارواني، نوع از تریلرهانیمه و تریلرها ـ734587161000

403كشاورزي مصارف براي خودكار تخلیه یا بارگیري تریلرهاينیمه و تریلرها ـ734687162000

40320003تانكردار تریلرهاي نیمه و تانكردار تریلرهاي ـ ـ734787163100

201088003سردخانهدار تریلرهاي ـ ـ ـ734887163910

57539973بوژي ـ ـ ـ734987163920

محور و کفی فاقد تخت هایشیشه حمل مخصوص تریلر ---735087163930  5143063

40513173سایر ـ ـ ـ735187163990

871639921004193

40347533تریلرها نیمه و تریلرها سایر ـ735287164000

دستي پالت جك ---735387168010  409945953

404579023سایر ---735487168090

3:نوری فیبر كابل ـ ـ ـ739690011010

153225053 اتصاالت با ـ ـ ـ ـ739790011011

159813823اتصاالت بدون ـ ـ ـ ـ739890011019

101566463سایر ـ740690019000

58707213سایر ـ ـ740890021900

521996343 سایر ـ741090029000

1052890733پالستیكي مواد از عینک قاب ـ ـ741190031100

5906973قطعات و اجزاء ـ741390039000

2053936973آفتابي عینك ـ741490041000

2011114363سایر ـ741590049000

53079353سایر ـ ـ742590065900

541483پروژكتورها ـ743190072000

515883كنندههاوكوچك كنندههابزرگ پرژكتورها، ـ743490085000

1569003نگاتوسكوپها ؛(سینماتوگرافي جمله از) عكاسي آزمایشگاههاي براي دستگاهها سایر ـ743990105000

میكروپروژكسیون براي یا سینوفتومیكروگرافي فتومیكروگرافي، براي میكروسكوپها، سایر -744390112000 53

56049533دیفراكتوگرافها اپتیكي؛ میكروسكوپهاي از غیر میكروسكوپها ـ744690121000

شانزدهم قسمت یا فصل این آالت یا دستگاهها وسایل، ماشینها، قطعات عنوان به شده طراحي دوربین پریسكوپ؛ اسلحه؛ روي نصب براي نشانهگیري دوربین -744890131000 101244093

51558633(قطبنماها غیراز) فضایي یا هوایي ناوبري دستگاههاي و آالت ـ745490142000

514904653ترازها ـ745990153000

1512673833سایر ـ ـ ـ746290158090

9015900025197013

نقشهبرداری دوربین سهپایه ---746390159010  103

53سایر ---746490159090

2034753خودکار غیر یا خودكار ترسیم، ماشین و میز ـ746790171000

56235053ظرفیت اندازهگیر و قطر اندازهگیر میكرومتر، ـ746990173000

2021657173آالت سایر ـ747090178000

51669313متفرعات و قطعات و اجزاء ـ747190179000

103جنین قلب ضربان آشکارساز دستگاه ---747490181210

103(تخریب خود) AD و Safety سرنگهاي ـ ـ ـ748890183130

103 واژینال كرم و قرص مخصوص اپلیكاتور ـ ـ ـ750890183920

158372153(جكوزي) هیدروتراپي دستگاه ـ ـ ـ754590191020

53سایر ---758690230090

158540683:فلزات آزمایش براي دستگاهها و ماشینها ـ758790241000
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1554198443دستگاهها و ماشینها سایر ـ758890248000

151477163ترموكوپلدار دماسنجهاي ـ ـ ـ759390251920

581851043سایر ـ ـ ـ760490268090

55467203گاز كنتور ـ762690281000

551247883مایعات كنتور ـ762790282000

553الكترومكانیكي ـ ـ ـ ـ762890283011

553134743سایر ـ ـ ـ ـ762990283019

553الكترومكانیكي ـ ـ ـ ـ763090283021

553931343سایر ـ ـ ـ ـ763190283029

262400243بنایي تراز ـ ـ ـ766290318010

26980913ترمومتر در استفاده جهت مصرف یكبار ترموكوبل ـ ـ ـ767790330010

522875273مكانیكي نمایشگر با فقط ـ ـ768091011100

5224003سایر ـ ـ768191011900

530683خودكار كوك با ـ ـ768291012100

5114031453سایر ـ ـ768391012900

53ميكند كار برق با كه ـ ـ768491019100

514802153سایر ـ ـ768591019900

571346153مكانیكي نمایشگر با فقط ـ ـ768691021100

5169823اوپتوالكترونیكي نمایشگر با فقط ـ ـ768791021200

574658923سایر ـ ـ768891021900

535276883خودكار كوك با ـ ـ768991022100

5139655473سایر ـ ـ769091022900

53603ميكنند كار برق با كه ـ ـ769191029100

5160718113 سایر ـ ـ769291029900

552403ميكنند كار برق با كه ـ769391031000

558186853سایر ـ769491039000

.آبي یا فضایي هوایي، زمیني، نقلیه وسایل براي مشابه نوع از ساعتهاي و دستگاهها پانل در نصب ویژه ساعتهاي769591040000 5290193

5510593ميكنند كار برق نیروي با كه ـ ـ769691051100

552408213سایر ـ ـ769791051900

5562973ميكنند كار برق نیروي با كهـ ـ769891052100

558420013سایر ـ ـ769991052900

55114963ميكنند كار برق نیروي با كه ـ ـ770091059100

55584503سایر ـ ـ770191059900

55541853زمان ضبطكننده ساعت زمان؛ ثبتكننده ساعت ـ770291061000

151550043زنگدار عملیات زمانسنج ـ ـ ـ770391069010

55169833سایر ـ ـ ـ770491069090

.سنكرون موتور داراي یا ساعت محرك انواع داراي ساعتي وصل و قطع كلید770591070000 526823033

شود توأم ميتواند مكانیكي نمایشگر یك آنها با كه ادواتي با یا مكانیكي نمایشگر با فقط ـ ـ770691081100 53

5101003اوپتوالكترونیكي نمایشگر با فقط ـ ـ770791081200

545383 سایر ـ ـ770891081900

53خودكار كوك با ـ770991082000

55383سایر ـ771091089000

51317373مينمایند عمل برق نیروي با كه  كه آنهایي براي ـ771191091000

511457293سایر ـ771291099000

(محركها كامل مجموعه) شده سوار قسمتي یا سوارنشده كامل، محركهاي ـ ـ771391101100 528103

53شده سوار كامل، غیر محركهاي ـ ـ771491101200

53ناتمام محركهاي ـ ـ771591101900

5194393سایر ـ771691109000

53گرانبها فلزات از پوشش یا روكش داراي فلزات از یا گرانبها فلزات از قاب ـ771791111000

53نقره یا طال با شده آبكاري حتيمعمولي، فلزات از قاب ـ771891112000

5219113 قابها سایر ـ771991118000

515363قطعات ـ772091119000

201433503قفسهها و قابها ـ772191122000
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20341993 قطعات ـ772291129000

53:گرانبها فلزات از پوشش یا روكش داراي فلزات از یا گرانبها فلزات از ـ772391131000

515613 نقره یا طال با شده آبكاري حتي معمولي، فلزات از ـ772491132000

15212863سایر ـ772591139000

511723رقاصك فنر همچنین فنر، ـ772691141000

541943(Dials) صفحه ـ772791143000

53پل و تكیهگاه صفحه ـ772891144000

52653893سایر ـ772991149000

556838253عمودي یازه سیم با پیانو ـ773092011000

55259003افقي زه یا سیم با پیانو ـ773192012000

5524933263سایر ـ773292019000

551608673ميشوند نواخته آرشه با كه ـ773392021000

558791873سایر ـ773492029000

55331193برنجي ـ بادي آالت ـ773592051000

55874273سایر ـ773692059000

.(ماراكاس قاشقك، سنج، كسیلوفون، دهل، و طبل مثالً،) ضربي موسیقي آالت773792060000 55777443

5526336643آكاردئون از غیر شستيدار، آالت ـ773892071000

554516403سایر ـ773992079000

55118793موزیك جعبه ـ774092081000

51999163سایر ـ774192089000

32488103موسیقي آالت زه و سیم ـ774292093000

1516641353پیانو متفرعات و قطعات و اجزاء ـ ـ774392099100

92157716163  02 شماره مشمول موسیقي آالت براي متفرعات و قطعات و اجزاء ـ ـ774492099200

92151173833  07 شماره مشمول موسیقي آالت براي متفرعات و قطعات و اجزاء ـ ـ774592099400

321480173سایر ـ ـ774692099900

203:(خمپاره و خمپارهانداز توپ، مثالً،) توپخانه اسلحههاي ـ774793011000

مشابه سالحهاي و آب زیر منفجره مواد پرتاب لولههاي نارنجك؛ پرتاب براي ادوات افكن؛ شعله موشك؛ پرتاب براي ادوات ـ774893012000 203

203سایر ـ774993019000

.ميشوند 93  04 یا 93  03 شماره مشمول كه آنهایي از غیر تپانچهها، و رولور775093020000 203

203سرپر گرم سالحهاي ـ775193031000

203كارابین تفنگ همچنین هدفگیري، یا شكاري ورزشي، تفنگهاي سایر ـ775293032000

203هدفگیري یا شكاري ورزشي، كارابینهاي سایر ـ775393033000

203سایر ـ775493039000

775593040010--- 203الكتریكي شوك

775693040020--- 203آور اشك افشانه

203سایر---775793040090

203تپانچه یا رولور براي ـ775893051000

203 9303  ردیف تفنگهاي یا شكاري تفنگهاي براي ـ775993052000

93.203  01 شماره مشمول جنگي اسلحه ـ ـ776093059100

203سایر ـ ـ776193059900

203فشنگ ـ ـ776293062100

203سایر ـ ـ776393062900

203آنها قطعات و اجزاء و فشنگها سایر ـ776493063000

203سایر ـ776593069000

.آنها براي نیام و غالف و آنها قطعات و اجزاء و همانند سالحهاي و نیزه سرنیزه، قمه، شمشیر،776693070000 203

52558903 ميگیرند قرار استفاده مورد هوایي نقلیه وسایل براي كه ازانواعي نشیمنها ـ776794011000

1565879643ميگیرند قرار استفاده مورد موتوري نقلیه وسایل براي كه انواعي از نشیمنها ـ776894012000

401277173ارتفاع تنظیم وسیله داراي گردان نشیمنهاي ـ776994013000

4037943تختخواب به تبدیل قابل اردوزني، تجهیزات یا باغ براي نشیمنها از غیر نشیمنها ـ777094014000

553 (بامبو) خیزران از ـ ـ777194015200

553رونده نخل درخت از ـ ـ777294015300

55989643سایر ـ ـ777394015900

558842303شده رویه ـ ـ777494016100
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552709203سایر ـ ـ777594016900

405787243شده رویه ـ ـ777694017100

4038778333سایر ـ ـ777794017900

403 جاجیم از ـ ـ ـ777894018010

4011499893سایر ـ ـ ـ777994018090

4016066033سایر ـ ـ ـ778294019090

403086193ميگیرند قرار استفاده مورد كار دفاتر در كه انواعي از فلزي مبلهاي ـ778694031000

4042173سنتي آهنگري مبلهاي ـ ـ ـ778794032010

3210295923 رک انواع ـ ـ ـ778894032020

554747523ميگیرند قرار استفاده مورد كار دفاتر در كه انواعي از چوبي مبلهاي ـ779094033000

5522918203ميگیرند قرار استفاده مورد آشپزخانه در كه انواعي از چوبي مبلهاي ـ779194034000

5567253(... و منبت خاتم، معرق، خراطي،) دستي صنایع مبلهاي ـ ـ ـ779294035010

چینی گره پاراوان ---779394035020  553

5555250183سایر ـ ـ ـ779494035090

5567413(... و منبت خاتم، معرق، خراطي،) دستي صنایع مبلهاي ـ ـ ـ779594036010

5596353(بامبو) ران خیز از ـ ـ779894038200

553رونده نخل درخت از ـ ـ779994038300

40171553تختخواب فنري قسمت ـ780294041000

407666943پوشش بدون یا با اسفنجي، پالستیكي ازمواد یا اسفنجي كائوچوي از ـ ـ780394042100

401762223مواد سایر از ـ ـ780494042900

402063963خواب كیسهـ780594043000

9404900041968883

سنتی رودوزی با روتختی انواع ---780694049010  403

403سایر ---780794049090

افشان نور دیودهای با گرفتن کار به  جهت فقط که چراغهایی ---780894051010 (LED) اندشده ساخته . 4066656083

4058833803 سایر ---780994051090

5519578733 سایر ---781194052090

افشان نور دیودهای با که وسایلی ---781294053010 (LED) کنند می کار . 4038445233

4018112543 سایر ---781394053090

1025663673انفجار ضد چراغهاي ـ ـ ـ781594054020

افشان نور دیودهای با کارگیری به برای که هایی چراغ و وسایل ---781694054030  (LED) اند شده ساخته .4077390623

افشان نور دیودهای از متشکل نواری یا و شیلنگی های چراغ ---781794054040  (LED) و چسبی پیچی، نصب تجهیزات دارای حتی  ...15207414593

406260173سایر ـ ـ ـ781894054090

153074403بادي فانوس ـ ـ ـ781994055010

1528303توري چراغهاي ـ ـ ـ782094055020

4013832443سایر ـ ـ ـ782194055090

2611964173همانند اشیای و راهنما نوراني تابلوهاي نوراني، عالئم تبلیغاتي، چراغهاي ـ782294056000

9406001048788443

9406009039429613

5156393کامل تجهیزات با گلخانه ـ ـ ـ782894061010

2066508133سایر ـ ـ ـ782994061090

532294473کامل تجهیزات با گلخانه ـ ـ ـ783094069010

2082318073سایر ـ ـ ـ783194069090

95030010902176373

برقی موتور با ----783295030011  263

263 سایر ----783395030019

عروسک انواع ---783495030020  263

پازل انواع ---783595030030  263

آن بدون یا دوربین با پرواز دقیقه 5 توان و متر 100 حداکثر برد با اسباببازی پرندههای ---783695030040  103

263 سایر ---783795030080

15344963متفرعات و اشیاء ـ ـ ـ784095042020

بولینگ بازي اتوماتیك ادوات استثنايبه ، مينماید عمل دیگري پرداخت وسیله هر یا و ژتون ، بانكي كارتهاي اسكناس، سكه، توسط كه بازيها دیگر -784195043000 .  2018304243

5520693بازي كارتهاي ـ784295044000
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519342593بازی هایکنسول سایر یا رایانه با بازی برای بازی دسته ---784395045010

516985313 سایر ---784495045090

15392843مربوطه استاندارد متفرعات و اشیاء همراه به حتي اسنوكر میز ـ ـ ـ784595049010

103044273بولینگ بازي براي ادوات ـ ـ ـ784695049020

خاتم چوبی شطرنج ---784795049030  53

516946933سایر ـ ـ ـ784895049090

553573083كریسمس جشنهاي براي اشیاء ـ784995051000

5521028163 سایر ـ785095059000

52465753اسكي ـ ـ785195061100

5730563(اسكي بند) اسكي بستن لوازم ـ ـ785295061200

5686183اسكي دستي چوب ـ ـ ـ785395061910

52058433سایر ـ ـ ـ785495061990

577703شراعي شناور تخته ـ ـ785595062100

1036156883سایر ـ ـ785695062900

102703 كاملچوگان، ـ ـ785795063100

53گلف توپ ـ ـ ـ785895063210

40159673سایر ـ ـ ـ785995063290

40117953سایر ـ ـ786095063900

514078253راكت ـ ـ ـ786195064010

52364423میز روي تنیس توپ ـ ـ ـ786295064020

261444773سایر ـ ـ ـ786395064090

56846963زهدار حتي تنیس، راكت ـ ـ786495065100

518474363بدمینتون راكت ـ ـ ـ786595065910

101137213سایر ـ ـ ـ786695065990

51561253چمن روي تنیس توپ ـ ـ786795066100

3212213283هندبال والیبال، بسكتبال، فوتبال، توپ ـ ـ ـ786895066210

592273نابینایان مخصوص توپ ـ ـ ـ786995066220

321619973سایر ـ ـ ـ787095066290

51014433میز روي و چمن روي تنیس استثناي به تنیس توپ ـ ـ ـ787195066910

580773هاكي و اسكواش توپ ـ ـ ـ787295066920

105853053پینتبال ورزش مخصوص رنگي (توپ) گوي ـ ـ ـ787395066930

565443تاكرا سپك توپ ـ ـ ـ787495066940

32828233سایر ـ ـ ـ787595066990

اسكیت ملحقات داراي اسكیتینگ كفشهاي همچنین زمین، روي اسكیت و یخ روي اسكیت -787695067000 3220829853

51055773هاكي چوب ـ ـ ـ787995069910

54107593 مصنوعي یا طبیعي از اعم بدمینتون توپپردار ـ ـ ـ788095069920

52455513 سواري برف تخته ـ ـ ـ788195069930

102276453ماهیگیري چوبهاي ـ788395071000

5740203ماهیگیري كوتاه زه به متصل حتي ماهیگیري، قالبهاي ـ788495072000

10802913 ماهیگیري قرقرههاي ـ788595073000

51398693سایر ـ788695079000

403سیار وحش باغ و سیار سیرك ـ788795081000

321601153 سیار تئاتر ، تاب ، فلک و چرخ ـ ـ ـ788895089010

555891793آزاد هواي در تفریحات سایر و تیراندازي جایگاه ـ ـ ـ788995089090

263عاج از اشیای و شده كار عاج ـ789096011000

2693403نقاشي بدون صدف، استخوان، از دستساز اشیای ـ ـ ـ789196019010

263نقاشي با صدف، استخوان، از دستساز اشیای ـ ـ ـ789296019020

26158823سایر ـ ـ ـ789396019090

.شده سفت ژالتین از اشیای و (35  03 شماره ژالتین از غیر) شده كار سفتنشده، ژالتین نباشند؛ دیگر شمارههاي مشمول یا نشده گفته دیگر درجاي كه شده، تراشیده یا شده قالبگیري اشیای سایر و مدلریزي، خمیر از یا طبیعي رزین یا طبیعي صمغ از استئارین، از پارافین، از موم، از شده تراشیده یا شده قالبگیري اشیای مواد؛ این از اشیای و شده كار تراشپذیر معدني یا نباتي مواد789496020000 102751063

960200108478303

96020090690023

203گراز و خوك موي از شده ساخته ـ ـ ـ789896033010

263گراز و خوك موي از شده ساخته ـ ـ ـ790096034010
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3220189053سایر ـ ـ ـ790196034090

103گراز و خوك موي از شده ساخته ـ ـ ـ790296035010

510558393سایر ـ ـ ـ790396035090

203گراز و خوك موي از شده ساخته ـ ـ ـ790496039010

1512153برس داراي گاز و نفت لولههاي تمیزكننده پیگ ـ ـ ـ790596039020

3294283.دستي غربال و دستي الك790796040000

.لباس یا كفش تمیزكردن یا دوز و دوخت شخصي، نظافت براي سفري مجموعههاي790896050000 32360573

2092047273خودكار ـ ـ ـ791796081010

1528618313نویس روان ـ ـ ـ791896081020

1098596953متخلخل نوكهاي سایر یا و نمدي نوك با عالمتگذاري قلمهاي و قلم ـ791996082000

15182763 غلتكي نوك رواننویس ـ ـ ـ792096083010

102217233سایر ـ ـ ـ792196083090

1535087633نوكي یا خودكار مدادهاي ـ792296084000

155436683پیشگفته فرعي شماره چند یا دو مشمول اشیای از مجموعههایي ـ792396085000

ساچمهاي نوك خودكار قلم مغزي -792496086000 

 101994993

54379283سرقلم نوك و سرقلم، ـ ـ792596089100

5553000773سخت غالف داراي مغزي با مدادرنگي، و مداد ـ792796091000

1513583743رنگي یا سیاه مداد، مغزي ـ792896092000

كار انجام حین كامپیوتر به نیاز بدون كامپیوتر یا چاپگر به اتصال قابل حافظه كارت بدون یا با الكترونیكي برد وایت ـ ـ ـ793096100010 513678073

551237523سایر ـ ـ ـ793196100090

.ورسادها این با شده توأم دستي چاپ مجموعههاي و دست نیروي با كاركردن ورسادبراي دست؛ در كاركردن براي شده طراحي ،(برچسب برجسته چاپ یا چاپ براي وسایل جمله از) همانند و زني، شماره یا كردن مهر و الك تاریخزني، مهرهاي793296110000 322668793

551451173نوار ـ793396121000

20317033مركب تامپون ـ793496122000

326409663پركردن قابل غیر گازي، جیبي، فندك ـ793596131000

3210921363پركردن قابل گازي، جیبي، فندك ـ793696132000

1524447343فندكها سایر ـ793796138000

511761373قطعات و اجزاء ـ793896139000

.مربوطه قطعات و سیگارت یا سیگار چوبهاي و (پیپ حقههای شامل) دخانیات استعمال پیپهاي793996140000 557875173

552365573سایر ـ ـ794196151900

55576493سایر ـ794296159000

.(داخلي یدكي شیشه استثنايبه) آنها قطعات و اجزاء همچنین و است؛ شده تامین خأل توسط آنها بودن عایق كه محفظه، با حرارت عایق ظروف سایر و فالسك794596170000 4059532163

.همانند اشیای و (Tripods) پایه سه ،(Bipods) دوپایه ،(Monopods) بازویی794996200000 51907283

559953 مدادرنگي با نقاشي و قلم سیاه نقاشي نقاشي، تابلوي ـ795097011000

5148613سایر ـ795197019000

53.اصلي سنگي چاپ و برجسته نقش گراور،795297020000

595073.ماده هر از حجاري، مجسمهسازي، اصلي آثار795397030000

.ميشوند 49  07 شماره مشمول كه اشیایي از غیر نشده باطل یا شده باطل همانند، و تمبردار كاغذ پستي، كاغذي لوازمالتحریر كلكسیوني، تمبر نقش داراي پاكت پستي عالمت مالیاتي، تمبر یا پستي تمبر795497040000 53

.مدالشناسي و سكه یا نژادشناسي دیرینشناسي، باستانشناسي، تاریخي، شناسي، كالبد معدنشناسي، شناسي، گیاه شناسي، حیوان به وابسته كلكسیوني اشیای و كلكسیون795597050000 512983

53.باشند داشته قدمت سال یكصد از بیش كه عتیقه اشیای795697060000


