
 
 

 

 

مدارک مورد نیاز وارد 

 کننده

 مالیات

و عوارض 

 گمرکى

کاالی  توضیحات طبق تعرفه دسته بندی رضایت دادنشرایط 

 گمرکی

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

گاو برای   5

 پرورش

 01022100 پرورشجهت اصیل اهلی گاوهای 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مشروط بر اینکه شرح  5

از: باشد تجاری عبارت 

 گاو مخصوص پرورش

گاو برای 

 پرورش

 01022900 گاوهای اهلی دیگر

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مشروط بر  5

اینکه منحصراً 

گوساله های 

 .نر باشند

جهت گوساله 

پرواربندی یا 

و  برای ذبح

 قربانی

 خانواده گاو، به جزحیوانات زنده از 

 نژاد خالص(، ء)به استثنا

01029000 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مشروط بر اینکه  5

جهت گوسفندان نر 

مستقیم و قربانی ذبح 

 .باشند

جهت گوسفند 

 و قربانی ذبح

 01041000 برهنوع  حیوانات زنده از دو

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرطی که جوجه  5

 باشند

 جوجه های

 گوشتی،

 

 ی مادر  مرغ ها

 جوجه ها

 Domesticusخروس و مرغ از خانواده 

Gallus  گرم. 185= <وزن 

01051100 



 
 

 

 و جوجه های

 گوشتی

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

طول دوره از  5

تا  /1/10

30/6/2022 

لوازم و 

ابزار 

زنبوردا

ری و 

تولید 

 عسل

 01064100 زنبور

 2انبار یا مغازه + 

و کارگر + تاسیسات 

 صنعتیمراکز 

و برای تأسیسات  10

صنعتی مراکز 

موجود که فقط 

طبق یک کتاب 

مقررات قانون و

 عمل می کند

این ماده برای 

مصرف مستقیم 

 آماده نیست

مواد 

اولیه 

صنایع 

 غذایی

گوشت، کله پاچه خوراکی و کله 

:از خانواده  پاچه خروس و مرغ

 دومستیکاسغالوس 

، و قطعه قطعه نشده بریده نشده

 منجمد:

02071200 

 2انبار یا مغازه + 

و کارگر + تاسیسات 

و برای تأسیسات  10

صنعتی مراکز

مواد اولیه 

 صنایع غذایی

 ، خرد شده،و روده ها و اندامقطعات، احشاء 

 اهلی خوراکی، از خروس و مرغ، حیوانات

 خانگی، منجمد.

02071400 



 
 

 

موجود که فقط  صنعتیمراکز 

طبق یک کتاب 

مقررات قانون و

 عمل می کند

جهت این ماده 

مصرف مستقیم 

 نیستآماده 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مشروط بر اینکه  1

و توصیف شرح 

تجاری شیر 

 خشک باشد

شیر 

خشک 

 نوزاد

اشکال جامد شیر و خامه، برای نوزادان، 

، در ظروف فلزی ٪5.1=<محتوی چربی 

 (و نوزاد بچهمحکم. )شیر 

04021010 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 مشروط بر اینکه 5

 شرح و 

توضیحات تجاری 

 شیرخشک باشد

پودر شیر 

 خشک

شیر و خامه در سایر اشکال جامد، 

 ،(٪5.1=>شیرین شده، چربی )

04021090 

مشروط بر اینکه  1 2انبار یا مغازه +  شیر خشک  شیر و خامه به شکل جامد برای نوزادان،  04022110 



 
 

 

و توصیف شرح  کارگر

تجاری شیر 

 خشک باشد

، در ظروف فلزی ٪5.1محتوی چربی کمتر از  نوزاد

 بدون هوا.

 )شیر خشک نوزاد(

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 مشروط بر اینکه 5

 توصیف و 

توضیحات تجاری 

 شیرخشک باشد

شیر و خامه به شکل جامد دیگر، شیرین  )شیر خشک(.

 درصد 5.1چربی کمتر از نشده، 

04022190 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مشروط بر اینکه  1

و توصیف شرح 

تجاری شیر 

 خشک باشد

شیرخشک 

مخصوص 

 نوزادان(

شیر و خامه به شکل جامد برای نوزادان، 

، در ظروف فلزی ٪5.1محتوی چربی کمتر از 

 بدون هوا

 شیر خشک نوزاد

 

04022910 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مشروط بر اینکه  5

توضیحات تجاری 

 شیرخشک باشد

 5.1شیر و خامه به شکل جامد دیگر، چربی کمتر از  شیرخشک.

 درصد )شیر خشک(

04022990 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 مواد اولیه  5

 صنایع غذایی

آب پنیر و آب پنیر اصالح شده، اعم از غلیظ 

یا بدون قند اضافه شده یا سایر مواد شیرین 

04041000 



 
 

 

 کننده

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 روغن و کره  5

 حیوانی

 04051000 کره

 روغن و"(  5 کارگر 2انبار یا مغازه + 

 کره حیوانی

 04059010 (".GHEE")مشتق شده از شیر  و روغن چربی

تخم های   5 کارگر 2انبار یا مغازه + 

 جوجه کشی

 غالوس دومستیکاس های بارور شده برای تخم

 انکوباتور از پرندگان خانواده غالوس

 دومستیکاس

04071100 

مشروط بر اینکه  5 کارگر 2انبار یا مغازه + 

شرح تجاری: 

تخمهای منحصرا 

 جوجه کشی

 باشد.

تخم های 

 جوجه کشی

شده برای  سایر تخم های بارور

خانواده غالوس  از انکوباتورهای پرندگان

 دومستیکاس

04071900 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مشروط بر اینکه  5

شرح تجاری این 

باشد: پودر تخم 

مرغ کامل خشک 

 منحصراً 

مواد اولیه 

 صنایع غذایی

 سایر تخم های خشک شده پرندگان

 بدون پوسته.

04089100 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مشروط بر اینکه لوازم  20

و ابزار الزم برای 

زنبورداری و تولید 

عسل حداکثر تا تاریخ 

مهیا  2022/06/30

 باشد.

لوازم و ابزار 

زنبورداری و 

 تولید عسل

منشاء اصل و سایر محصوالت خوراکی با 

 ، ونشده است و ذکر حیوانی، مشخص

 .شده استن و ذکر در جای دیگری درج

04109000 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ابزار دستی   30

و مواد اولیه 

برای 

صنعت 

 مبلمان

مرجان و مواد مشابه؟ خام 

یا آماده و ساده اما به هیچ 

وجه کار نکرده؟ پوسته نرم 

تنان، سخت پوستان یا 

جوجه تیغی دریایی و 

استخوان های ترش ماهی، 

خام یا ساده، اما به طور 

خاص بریده نشده، پودر و 

 .احشاء آنها

05080000 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

واکسن ها و   1

آماده سازی 

 های دامپزشکی

 جهتمنشاء حیوانی، اصل و محصوالت با 

 منی گاو نر - مناسب نیست مصرف انسان

05111000 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

و تخم بذر   5

 کشاورزی

 آنها(؟ و اصل  ریشهجمله سایر گیاهان زنده )از  0

 (gmhنهال و پیوند؟ سفیده قارچ )

6029000 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

و تخم بذر   1

 کشاورزی

 کاشتجهت سیب زمینی تازه یا سرد شده 

 )برای کاشت(

07011000 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

و  کارگر + تاسیسات

 صنعتی مراکز 

و تاسیسات جهت  20

صنعتی مراکز 

موجود که فقط 

طبق دفترچه 

کمک هزینه عمل 

 ،می کند

این ماده برای 

مصرف مستقیم 

 آماده نیست

 مواد اولیه

 صنایع غذایی

 07115100 (:Agaricusقارچی از خانواده آگاریک )

 2انبار یا مغازه + 

و کارگر + تاسیسات 

 صنعتیمراکز 

و تاسیسات جهت  20

صنعتی موجود مراکز

که فقط و بر اساس 

نامه "اعتبارنامه

از طرف   "تخصیصی

اداره صنعت و رعایت 

دستورالعمل تنظیم 

مواد اولیه 

 صنایع غذایی

 07122000 پیاز



 
 

 

قرنطینه کارخانه تا 

 2019پایان سال 

 فعالیت می کند.

 و تخمبذر   1 کارگر 2انبار یا مغازه + 

 کشاورزی

 (.(Pisum sativumنخود فرنگی)

 خشک پوست کنده،برای کاشت

07131010 

 و تخمبذر   1 کارگر 2انبار یا مغازه + 

 کشاورزی

لوبیا چشم بلبلی یا ویگنا انبه هایپر یا 

ویگنا رادیاتا ویلکزیک، لوبیا خشک، پوست 

 کاشت.جهت کنده، 

07133110 

و تخم بذر   1 کارگر 2انبار یا مغازه + 

 کشاورزی

 لوبیا یا لوبیا؟ قرمز کوچک، خشک،

 .کاشتجهت پوست کنده، 

07133210 

و تخم بذر   1 کارگر 2+ انبار یا مغازه 

 کشاورزی

 معمولی، از جمله لوبیا سفید، خشک

 کاشت.جهت و پوست کنده، 

07133310 

و تخم بذر   1 کارگر 2انبار یا مغازه + 

 کشاورزی

 07133510 کشتجهت لوبیا چشم بلبلی، 

و تخم بذر   1 کارگر 2انبار یا مغازه + 

 کشاورزی

 07133910 بذرجهت سایر حبوبات خشک 

 و تخم  بذر  1 کارگر 2انبار یا مغازه + 

 کشاورزی

 لوبیا پهن و لوبیای کوچک پوست کنده خشک

 

 کاشت.جهت 

07135010 



 
 

 

مواد اولیه   10 کارگر 2انبار یا مغازه + 

 صنایع غذایی

 نارگیل )نارگیل(، خشک شده، با پوسته یا

 بدون پوسته.

08011100 

بادام گردو،   10 کارگر 2انبار یا مغازه + 

هندی، پسته، 

 بادام و کشمش

 08025100 پسته با پوست

گردو، بادام   20 کارگر 2انبار یا مغازه + 

هندی، پسته، 

 بادام، کشمش

 08025200 پسته پوست کنده:

با توجه به فصل  20 کارگر 2انبار یا مغازه + 

موز و طبق 

دستورالعمل ویژه تا 

 2020/4/30تاریخ 

 08031000 موز بالنتان موز

 مشروط بر اینکه شرح 20 کارگر 2انبار یا مغازه + 

تجاری این باشد: موز 

صرامنح

طبق  -

دستورا

لعمل 

 خاص

 08039000 موز دیگر موز

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر اینکه  20

و توصیف شرح 

080 یا خشک. "رطب"خرما، تازه  خرما

410



 
 

 

خمیر خرما  ،تجاری

 باشد

00 

مغازه انبار یا 

 کارگر 2+ 

و  قهوه برشته نشده  5

 بوداده نشده

090 قهوه برشته نشده، قهوه بدون کافئین

111

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

و  قهوه برشته نشده  5

 بوداده نشده

090 قهوه بو داده نشده، بدون کافئین

112

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

چای سبز )تخمیر نشده( به طور مستقیم در  چای  10

بسته بندی می ، کیلوگرم  3بیش از های بسته 

 شود

090

210

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 بیش ازهای چای سبز )تخمیر نشده( در بسته  چای  10

 بسته بندی می شود. کیلوگرم 3

090

220

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

چای سیاه )تخمیر شده( و چای نیمه تخمیر شده؟  چای  10

 3از بیش  به طور مستقیم در ظروف که محتوی 

 .پر می شود ،کیلوگرم نیست

090

230

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 در بسته های  10

 کیلوگرم 3بیش از 

چای سیاه )تخمیر شده( و چای نیمه تخمیر 

 شده

090

240

00 

انبار یا  090 مته)ماتیه(   10



 
 

 

 2مغازه + 

 کارگر

300

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

090 خشک شده "پایپر"فلفل از جنس  ادویه جات  10

411

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

090 خرد شده یا پودر شده."پایپر"فلفل از جنس  ادویه جات  10

412

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 (،Cinnamomum xylancium plumدارچین ) ادویه جات  10

 نشده یا آسیاب نشده است.له 

090

611

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 دارچین )گرمی(، گلهای درخت دارچین، له نشده ادویه جات  10

 یا پودر نشده.

090

619

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 دارچین و گلهای درخت دارچین خرد شده یا پودر ادویه جات  10

 شده

090

620

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

090 میخک، له نشده یا پودر نشده ادویه جات  10

710

00 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

090 میخک خرد شده یا پودر شده ادویه جات  10

720

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

090 له نشده یا آسیاب نشده:  "نارگیل"جوز هندی ادویه جات  10

811

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2 +

یا له  نشده ، آسیابو پوسته نارگیلبسته شدن غشاء انسداد و  ادویه جات  10

 نشده است

090

821

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

090 هل له نشده و آسیاب نشده: هلدانه   10

831

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

091 زنجبیل، له نشده یا پودر نشده: ادویه جات  10

011

00 

یا مغازه انبار 

 کارگر 2+ 

091 زنجبیل له شده یا پودر شده: ادویه جات  10

012

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

091 زردچوبه ادویه جات  10

030



 
 

 

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر اینکه  10

 باشدکما دو

 مخلوط ادویه جات و سایر چاشنی های مذکور ادویه جات

 صل.ب این ف-در تبصره الف

091

091

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر  10

اینکه 

 شرح

و توصیف 

 ،تجاری 

 ا، منحصر

ادویه و 

چاشنی 

 باشد

091 سایر ادویه ها و چاشنی ها ادویه جات

099

00 

انبار یا 

 2مغازه + 

 کارگر

مشروط بر اینکه  5

و توصیف شرح 

منحصرا تجاری: 

 باشد گندم 

100 گندم دیگر  )گندم( خشن گندم

119

00 



 
 

 

انبار یا 

 2مغازه + 

 کارگر

مشروط بر اینکه  5

و توضیحات 

 ،تجاریتوصیف 

منحصرا 

و  گندم/سخت

 یا نرم سفت

 باشد.

100 گندم دیگر  )گندم( 

199

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

100 دیگر جو علوفه ای  5

390

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

و تخم بذر   1

 کشاورزی

100 کاشتجهت ذرت آماده 

510

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر اینکه  5

و توصیف شرح 

تجاری ذرت زرد 

 علوفه ای باشد

ذرت علوفه ای یا 

جهت مواد خام 

 صنایع غذایی

100 سایر ذرت ها

590

00 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

100 برنج بدون پوست )برنج با پوست صورتی برنج  1

610

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

100 )برنج قهوه ای(کنده و بدون پوست برنج پوست  برنج  1

620

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

برنج کامالً یا جزئی آسیاب شده، اعم از پاک شده یا  برنج  1

 صیقلی

100

630

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 و بذردانه  "  1

 کشاورزی

100 کاشت دانه سورگومجهت بذر 

710

00 

یا مغازه انبار 

 کارگر 2+ 

100 دانه پرنده مکمل های خوراک  5

830

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   10

 غذایی

110 آرد گندم

100

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   10

 غذایی

 آرد؟ آرد سمولینا؟ پودر؟ از سیب زمینی

 )سیب زمینی(.

110

510

00 



 
 

 

انبار یا 

 2مغازه + 

کارگر + 

تاسیسات 

و مراکز 

 صنعتی

تاسیسات جهت  5

صنعتی و مراکز 

موجود که فقط 

طبق دفترچه 

کمک هزینه 

 .عمل می کند

جهت این ماده 

مصرف مستقیم 

 آماده نیست

مواد اولیه صنایع 

 غذایی

 و برشته نشده(، بو داده نشده."مالت"جو فعال )

 

110

710

00 

انبار یا 

 2مغازه + 

کارگر + 

 تاسیسات

 و مراکز 

 صنعتی

و  سازمانجهت  5

موسسات و 

صنعتی  مراکز

که فقط  موجود 

طبق یک کتاب 

کمک هزینه کار 

 .می کند

110 و بوداده شده جو فعال )مالت( برشته شده 

720

00 



 
 

 

جهت این ماده 

مصرف مستقیم 

 آماده نیست

انبار یا مغازه + 

 کارگر 2

 مواد اولیه  10

 صنایع غذایی

110 نشاسته ذرت

812

00 

انبار یا مغازه + 

 کارگر 2

مواد اولیه صنایع   10

 غذایی

110 نشاسته سیب زمینی

813

00 

انبار یا 

 2مغازه + 

کارگر + 

 تاسیسات 

و مراکز 

 صنعتی

فقط جهت  10

صنعت 

داروسازی 

موجود و فعال 

است و شرح 

تجاری باید به 

 باشد:شکل ذیل 

نشاسته برنج 

جهت مواد اولیه 

 صنعت داروسازی

110 غیر طبیعی،دارویی ،نشاسته برنج

819

00 



 
 

 

دارویی غیر 

 طبیعی

انبار یا 

 2مغازه + 

 کارگر

دانه های بذرها و   1

 کشاورزی

120 دانه های سویا

110

00 

انبار یا 

 2مغازه + 

 کارگر

به شرطی که  1

 منحصراً سویا باشد

دانه های 

 سویا

ریز شدن و در هنگام خردشدن و سایر دانه های سویا، 

 شکسته شدن

120

190

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

دانه بذر و   1

 کشاورزی

120 کاشتو تخم بادام زمینی  جهت بذر 

230

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

دانه بذر و   1

 کشاورزی

120 بادام زمینی با پوست

241

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

120 کنده، خواه شکسته یا نهبادام زمینی، پوست  بادام زمینی  1

242

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

120 ؟هرچند شکسته و خرد شده باشد بذر کتان  ادویه جات  1

400

00 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 نشده و خرد نشده کلزا )کلزا( شکسته دانه های زراعی  1

 محتوی اسید اوریکیک

120

590

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 دانه های  1

 کنجد،

120 باشد.و خرد شده شکسته هرچند دانهه ای کنجد 

740

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر اینکه بذر  1

کشاورز

ی باشد 

و 

محتوی 

فرآورده 

های 

تهیه 

شده از 

خردل 

 باشد

120 دانه خردل، له شده یا نشده 

750

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر اینکه  1

جهت بذرها 

کاشت در نظر 

 شود.گرفته 

دانه های بذرها و 

 زراعی

120 کاشت در نظر گرفته شده است.جهت بذر چغندرقند که 

910

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر اینکه  1

بذرها برای کاشت 

در نظر گرفته 

 دانه های

 زراعی

 که برای کاشت در نظر "یونجه؟ لوسرن"بذر یونجه )

 است.گرفته شده 

120

921

00 



 
 

 

 شود

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر اینکه  1

بذرها برای کاشت 

در نظر گرفته 

 شود.

 دانه های

 زراعی

Spp trifolium? Clover. 120"( نوع Trifoliumبذر شبدر )

922

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر اینکه  1

بذرها برای کاشت 

در نظر گرفته 

 شود .

 دانه های

 زراعی

120 بذر فسکیو که برای کاشت در نظر گرفته شده است

923

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر  1

اینکه بذرها 

برای کاشت در 

نظر گرفته 

 شود.

دانه های 

 زراعی

 poa"از  "علف آبی"دانه کنتاکی بذر و 

pratensis"  که برای کاشت در نظر گرفته شده

 است.

120

924

00 

 

 

 انبار یا مغازه +

 کارگر 2

مشروط بر اینکه بذرها برای  1

 شود.کاشت در نظر گرفته 

 Loliumبذر چاودار ) دانه های زراعی

multiflorum L و .Lolium 

pyrenees که برای کاشت در )

 نظر گرفته شده است.

1209

2500 

انبار یا مغازه + 

 کارگر 2

مشروط بر اینکه بذرها برای  1

 شود.کاشت در نظر گرفته 

 سایر بذرهای گیاهان علوفه ای که برای های زراعیدانه 

 کاشت در نظر گرفته شده اند.

1209

2900 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 کارگر 2

مشروط بر اینکه بذرها برای  1

کاشت در نظر گرفته شده 

 باشند

 بذرهای گیاهی که برای کاشت در نظر انه های زراعید

 گرفته شده است.

1209

9100 

انبار یا مغازه + 

 کارگر 2

مشروط بر اینکه منحصراً بذر  1

 .کشاورزی باشد

1209 کاشتجهت سایر بذرها  دانه های زراعی

9900 

انبار یا مغازه + 

 کارگر 2

مواد اولیه   5

 صنایع غذایی

میوه های له شده یا پودر شده رازک یا 

گلوله و گرد و غبار رازک، تازه یا خشک 

 شده.

1210

2000 

انبار یا مغازه + 

 کارگر 2

ریشه های جینسینگ، تازه، سرد،  ادویه جات  5

منجمد یا خشک شده، اعم از بریده 

 شده، خرد شده یا پودر شده.

1211

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

و مشروط بر اینکه شرح  5

توصیف 

 تجاری باشد

).گرده یا 

چاشنی و ادویه 

 جات

سایر گیاهان و قسمت های آنها )از جمله دانه ها و 

 میوه ها(

1211

9000 

انبار یا مغازه + 

 کارگر 2

مکمل های   5

 یخوراک

پودر و توده یونجه به صورت دانه 

های استوانه ای یا گلوله های 

 کوچک )پلت(

1214

1000 

انبار یا مغازه + 

 کارگر 2

مواد اولیه   1

صنایع غذایی، 

شیمیایی یا 

1301 صمغ عربی

2000 



 
 

 

 دارویی

انبار یا مغازه + 

 کارگر 2

)مواد اولیه   1

جهت طبیعی 

صنایع غذایی، 

شیمیایی یا 

 دارویی

به عنوان مثال سایر صمغ ها، رزین 

ها، صمغ ها، رزین ها و رزین های 

 روغنی )مانند بلسان(.

1301

9000 

انبار یا مغازه + 

 کارگر 2

مواد اولیه   10

صنعت 

 داروسازی

آب و عصاره های ریشه شیرین بیان )از شیرین 

 بیان(

1302

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

و مشروط بر اینکه شرح  10

 ،تجاریتوصیف 

جهت عصاره های گیاهی 

ساخت داروهای انسانی یا 

 باشد عصاره آب پنیر

و به شرط اینکه مواد اولیه 

 .منحصراً برای صنعت باشند

مواد اولیه 

صنعت 

 داروسازی

1302 سایر آب سبزیجات و عصاره ها

1900 

مغازه + انبار یا 

 کارگر 2

مواد اولیه   10

صنایع دارویی 

 یا غذایی

1302 مواد پکتیک، پکتین ها و پکتات ها

2000 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 کارگر 2

 مواد اولیه  10

 صنایع دارویی

Agar-Agar 1302"آگار آگار 

3100 

انبار یا مغازه + 

 کارگر 2

 مواد اولیه  10

 داروییصنایع 

مواد مخاطی )بزاق( و غلیظ کننده های مشتق شده از 

اگر چه " خرنوب یا از دانه های آن یا دانه های گوار 

 اصالح شود.

1302

3200 

انبار یا مغازه + 

 کارگر 2

و مشروط بر اینکه شرح  10

 تجاری:توصیف 

، و عصاره های گیاهی

مشروط بر اینکه منحصراً 

 مواد اولیه صنعت باشند

 . مواد خام

 اولیه و

 صنایع

 غذایی

 اروسازیدو 

از سایر مواد مخاطی )بزاق( و غلیظ کننده های مشتق 

از بذرهایش یا دانه ها یا خرنوب 

اصالح چه اگر باشد،  "گوار"وبذرهای

 شود.

1302

3900 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

و تاسیسات 

مراکز 

 صنعتی

جهت موسسه و مرکز  10

صنعتی موجود و در حال 

فعالیت باشد و آن به موجب  

کتاب تخصیص ها و 

اعتبارنامه است، و این که 

 مصرف مستقیمجهت ماده 

نباشد، به شرط  تحقق  مهیّا

شروط و لوازم بهداشتی 

مواد اولیه 

 صنایع غذایی

1504 ماهی "جگر "روغن کبد

1000 



 
 

 

مذکور  در قانون حفاظت و 

حمایت از ثروت حیوانی به 

و مقتضیات قرار  /29شماره: 

 2006سال   /301و تصمیم/

 .باشد و اصالحات آن

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

تاسیسات 

 صنعتی

و مراکز تأسیسات جهت  10

صنعتی موجود که فقط بر 

کتاب اساس 

کار   "اعتبارنامه"تخصیص

جهت می کند و مواد 

مهیا و  مصرف مستقیم 

مشروط بر  -نیست آماده 

و نکات شروط رعایت 

 و قوانین بهداشتی و الزامات

مندرج در قانون حمایت از 

و الزامات  29شماره به دام 

مواد خام صنایع 

 غذایی

1504 روغن های ماهی،

2000 



 
 

 

و قوانین و دستورالعمل های 

و  2006سال  301قطعنامه 

 .اصالحات آن

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

اولیه مواد   10

صنعت 

 داروسازی

چربی پشم و مواد چرب مشتق شده از آن )از 

 جمله النولین(

1505

0000 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

و تاسیسات 

مراکز 

 صنعتی

و مراکز برای تاسیسات  5

صنعتی موجود که فقط 

طبق دفترچه کمک هزینه 

جهت د و مواد نعمل می کن

 مصرف مستقیم آماده

 .نیست

روغن های 

و  خام گیاهی

به جز  اولیه

 روغن زیتون

 روغن سویا خام، در صورت

 صمغ زدایی:

1507

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر اینکه توضیحات  10

مقاله تحت عنوان دسته 

بندی و همچنین تحت 

عنوان فصل مربوطه قرار 

 .گیرد

مواد 

اولیه 

صنایع 

 غذایی

توضیحات  شروح و  بر اینکهمشروط 

مقاله تحت عنوان دسته بندی و 

 همچنین تحت عنوان فصل مربوطه 

 باشد.

تجاری: روغن پسته  و شروح توضیحات

1508

9000 



 
 

 

توضیحات تجاری: روغن 

 باشد پسته عبید

 باشد. عبید

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

و تاسیسات 

مراکز 

 صنعتی

و مراکز برای تأسیسات  5

صنعتی موجود که فقط بر 

و  اساس کتاب مقررات

ند و مواد نکار می ک قوانین 

مصرف مستقیم آماده جهت 

 نیست.

روغن های 

گیاهی خام به 

 جز روغن زیتون

1511 و اولیه روغن پالم خام

1000 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه   5

 صنایع غذایی

روغن پالم و فراکسیون های آن 

D.B.R  سفید شده  -)تصفیه شده- 

صنایع جهت ( و معطر خوشبو شده

 غذایی.

1511

9010 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه   5

 صنایع شیمیایی

 D.B.Rروغن پالم و فراکسیون های آن 

 خوشبو شده -سفید شده  -)تصفیه شده 

صنایع غیر غذایی در نظر جهت ( و معطر

گرفته می شود، مشروط بر اینکه با 

درصد یا  3افزایش اسیدیته آن به بیش از 

 ،افزودن هیدروکسید سدیم به آنبا 

غیرفعال شود.یا به هر روش دیگری که 

 ،مورد تایید اداره کل گمرک باشد

1511

9020 



 
 

 

جهت  ،به طوری که در هنگام انتشار

 مناسب نیست.انسان  و استفاده مصرف

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

و تاسیسات 

مراکز 

 صنعتی

مشروط بر اینکه مال شما  10

خرده ، و جهت باشد

 نباشد.فروشی 

 مواد اولیه

 صنایع غذایی

روغن پالم و اجزای آن؟ اگرچه 

، اما از نظر باشدتصفیه شده 

 در و،شیمیایی اصالح نشده است

 کیلویی و باالتر از آن 20بسته های 

 عرضه شده است.

1511

9090 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

و تاسیسات 

مراکز 

 صنعتی

و مراکز تأسیسات جهت  5

صنعتی موجود که فقط بر 

و  اساس کتاب مقررات

د و مواد نکار می کن قوانین

 مصرف مستقیم آماده جهت 

 نیست.و مهیا 

 روغن های

 گیاهی خام به

 جز روغن

 زیتون

 روغن های خام حاصل از تخمه

 آن ءو اجزا آفتابگردان یا گلرنگ

1512

1100 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

و تاسیسات 

مراکز 

 صنعتی

تأسیسات صنعتی جهت  5

موجود که فقط بر اساس 

کار  و قوانین کتاب مقررات

جهت ند و مواد نمی ک

و مصرف مستقیم آماده 

روغن های 

گیاهی خام به 

 جز روغن زیتون

1513 آن ءروغن خام نارگیل )کوپرا( و  اجزا

1100 



 
 

 

 نیست.مهیا 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

توصیف و مشروط بر اینکه  10

منحصرا توضیحات تجاری: 

روغن نارگیل در بسته بندی 

کیلوگرمی به باال  20های 

 باشد .

مواد اولیه 

صنعت 

 داروسازی

1513 آن ءروغن نارگیل و اجزا

1900 

 

 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

و تاسیسات 

مراکز 

 صنعتی

جهت  5

تاسیسات 

صنعتی موجود 

که فقط طبق 

دفترچه کمک 

هزینه عمل 

د و نمی کن

جهت مواد 

مصرف 

 روغن های نباتی خام،

 به جز روغن زیتون

 آن ءو اجزا

روغن خام از هسته خرما یا روغن 

 Babassuپالم برزیل )

151321

00 



 
 

 

 مستقیم آماده

 نیست. و مهیا 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر اینکه  10

تحت عنوان 

و فصل یا دسته 

شرح گروه 

تجارت قرار 

گیرد: روغن 

هسته خرما 

RBD  تصفیه(

شده، سفید 

شده و خوشبو 

 (و معطر شده

مواد اولیه صنایع 

 غذایی

مشروط بر اینکه تحت عنوان فصل یا 

شرح تجارت قرار گیرد: و گروه دسته 

)تصفیه شده،  RBDروغن هسته پالم 

 (و معطر سفید شده و خوشبو شده

151329

00 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

و تاسیسات 

جهت  5

و تاسیسات 

صنعتی مراکز 

روغن های نباتی خام به 

 جز روغن زیتون

 روغن ذرت خام

 

151521

00 



 
 

 

مراکز 

 صنعتی

موجود که 

فقط بر اساس 

کتاب مقررات 

کار و قوانین 

ند و نمی ک

جهت مواد 

مصرف 

آماده  مستقیم

 نیست. و مهیا

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  10

 داروسازی

 آن، ء و عناصرروغن کرچک و اجزا

 و اصالح نشده. شیمیایی

151530

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر  10

اینکه 

محدودیت 

کامل وجود 

داشته باشد 

که شیرینی 

 شیمیایی و روغن کنجد و اجزای آن، مواد اولیه صنایع غذایی

 . اصالح نشده

 

151550

00 



 
 

 

آماده آرد یا 

 .نباشد

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر  10

و اینکه توصیف 

، تجاری شرح 

روغن هایی 

و مصارف جهت 

خاص استفاده 

باشد و منحصراً 

مواد اولیه 

 .صنعت باشد

مواد اولیه صنایع 

 شیمیایی

151590 سایر روغن ها و چربی های گیاهی

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

آن: اء و عناصر چربی ها و روغن های گیاهی و اجز اولیه صنایع غذایی مواد  10

 کیلوگرم 20به شرطی که 

 .یا بیشتر باشد

151620

00 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

و تاسیسات 

مشروط بر  10

و اینکه شرح 

مواد توصیف، 

و  ی نباتیروغن ها

چربی های گیاهی 

بسته  در گشورتنین

کیلوگرمی به  20های 

 کیلوگرمی 20بسته های جهت بقیه 

 و باالتر

151790

00 



 
 

 

مراکز 

 صنعتی

تحت عنوان 

طبقه بندی و 

همچنین تحت 

عنوان فصل 

و باشد مربوطه 

محتوی 

مارگارین از 

و همه نوع 

تاسیسات جهت 

صنعتی و مراکز 

 نباشد. ،موجود

 باال

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

و تاسیسات 

مراکز 

 صنعتی

 تاسیساتجهت  5

 و مراکز 

صنعتی موجود 

که فقط بر 

اساس کتاب 

مواد اولیه صنایع 

 شیمیایی

ها و های حیوانی یا گیاهی، چربیروغن

ها که در این ماده آن ء ها و اجزاچربی

های روغن ء اند، به استثناگنجانده شده

 فرآیند سرخ کردن.عملیات و مانده از باقی

151800

10 



 
 

 

تخصیصات 

 "اعتبارنامه"

شرح تجارت 

روغن "اپوکسی 

 "سویا صنعتی

 د.نکار می کن

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه  1

 صنایع شیمیایی

15200 گلیسرول )گلیسیرین(؟خام؟آب و گلیسیرین قلیایی

000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر اینکه  1

لوازم و ابزار الزم 

زنبورداری جهت 

و تولید عسل 

حداکثر تا تاریخ 

2021/06/30 

 باشد.فراهم 

لوازم و ابزار زنبورداری و تولید 

 عسل

 )به جز تری گلیسیرید( موم های گیاهی

 "موم زنبور عسل"

152190

00 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

، شاه ماهی، تهیه شده،  ساردین ماهی ساردین و تن  5

و تکه تکه نگهداری شده، یا بریده شده 

 اما چرخ نشده،شده 

160413

00 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

، کاله شکم راه راه و کاله ماهی تن ماهی ساردین و تن  5

اقیانوس اطلس، آماده، نگهداری شده، یا 

 خرد شده، اما چرخ نشده،

160414

00 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

170113 نیشکر شکر خام  1

00 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

170114 انواع دیگر قند نیشکر شکر خام  5

00 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نیشکر یا چغندر و ساکارز شیمیایی  شکر سفید تصفیه شده  5

خالص؟ در شرایط جامد به جز مواد خام 

 با طعم دهنده ها یا رنگ های اضافه شده

170191

00 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مشروط بر  5

و  اینکه شرح

 توصیف

، تجاری 

شکر منحصرا 

سفید تصفیه 

 باشد. شده

170199 سایرین، از جمله شکر سفید )تصفیه شده( شکر سفید تصفیه شده

00 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 مواد اولیه  1

 صنعت داروسازی

 99الکتوز و شربت الکتوز حاوی 

 یا بیشتر الکتوز وزنی هستند. درصد

170211

00 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

الکتوز و شربت الکتوزحاوی کمتر از  قطر صنعتی"  1

 درصد الکتوز است. 99

170219

00 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

گلوکز و شربت گلوکز؟ فاقد فروکتوز یا  قطر صنعتی  1

درصد وزنی فروکتوز  20حاوی کمتر از 

 است.

170230

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 20=>حاوی که گلوکز و شربت گلوکز  قطر صنعتی  1

به جز قند معکوس  ٪50 <فروکتوز و

 هستند.

170240

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت   1

 داروسازی

170250 فروکتوز شیمیایی خالص

00 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

و مراکز 

 صنعتی

مشروط بر  1

و اینکه شرح 

توصیف 

تجاری 

منحصرا 

محلول شکر 

کاربامیل و 

یک جهت 

و مرکز 

موسسه 

صنعتی 

مواد اولیه صنعت 

 داروسازی

سایر قندها، از جمله شکر معکوس 

("inverti) ("  یا"interverti" و )

سایر و مخلوط شربت های قند غلیظ 

درصد وزنی فروکتوز تا حالت  50حاوی 

 است. خشک

170290

00 



 
 

 

موجود و در 

حال فعالیت 

در محدوده 

کتاب 

تخصیص 

 "اعتبارنامه"

صنعتی صادر 

شده توسط 

اداره صنعت 

مربوطه و در 

محدوده 

ظرفیت واقعی 

 تولید باشد.

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

و مراکز 

 تأسیساتجهت  10

صنعتی  و مراکز

موجود که فقط 

ند و نکار می ک

عسل سیاه )مالس( از نیشکر مالس  مواد اولیه صنایع غذایی

 نیشکر

170310

00 



 
 

 

دارای مجوز  صنعتی

تولید مخمر 

مطابق با کتاب 

تخصیص 

 "اعتبارنامه"

و توصیف شرح 

 تجارت است.

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

و مراکز 

 صنعتی

مشروط بر  10

و  اینکه شرح

مواد توصیف ، 

تحت عنوان 

طبقه بندی 

و باشد 

همچنین تحت 

عنوان فصل 

مربوطه قرار 

170390 عسل سیاه(مالس( )مواد اولیه صنایع غذایی

00 



 
 

 

جهت  –باشد 

و تأسیسات 

صنعتی مراکز 

موجود که فقط 

و فعالیت کار 

د و نمی کن

مجوز تولید 

د و نمخمر را دار

 عنوان تحتآن 

کتاب تخصیص 

 ":اعتبارنامه 

 شرح تجارت

 .مالس است

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کره، پودر و خمیر کاکائو   5

 صنایع غذاییجهت 

180310 خمیر کاکائو با چربی

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کره، پودر و خمیر   5

صنایع جهت کاکائو 

 غذایی

180320 خمیر کاکائو کامل یا نیمه چرب شده

00 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کره، پودر و خمیر کاکائو   5

 صنایع غذاییجهت 

180400 کره کاکائو.چربی و روغن آن.

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کره، پودر و خمیر کاکائو   10

 صنایع غذاییجهت 

 پودر کاکائو حاوی شکر اضافه شده یا

 سایر مواد شیرین کننده.

180500

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

و فراهم  سازیآماده   1

تغذیه نوزاد  نمودن 

 )سرالک(

تغذیه نوزادان و جهت آماده سازی 

کودکان خردسال، برای فروش خرده 

 فروشی

190110

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

190190 مالت"عصاره فعال جو  مواد اولیه صنایع غذایی  5

10 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

 + تاسیسات

 و مراکز

 صنعتی

مشروط بر  10

 اینکه تاسیسات

صنعتی  و مراکز

مولد موجود به 

عنوان ماده 

اولیه مندرج در 

کتاب درج شده 

 .باشد

 "ها تخصیص 

های خمیری، اعم از مخلوط یا خمیری از میوه مواد اولیه صنایع غذایی

 غیر مخلوط یا فقط حاوی مواد نگهدارنده

200799

10 



 
 

 

 "اعتبارنامه

صادر شده از 

سوی وزارت 

 صنعت

 

 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

و مراکز 

 صنعتی

مشروط بر  20

اینکه 

و تاسیسات 

صنعتی مراکز 

موجود و تولید 

د و نکننده باش

مطالب آن در 

کتاب ذکر 

 ،شده باشد

تخصیص 

  "اعتبارنامه"

صادر شده 

توسط وزارت 

قوام دهنده صنعتی غلیظ آب آناناس با  اولیه صنایع غذاییمواد 

تخمیر  20ارزش بریکس نه بیشتر از 

 نشده

2009

4110 



 
 

 

صنعت و 

منحصرا قوام 

 یدهنده ها

آب میوه های 

 باشد استوایی

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

و مراکز 

 صنعتی

مشروط بر  20

اینکه 

و تاسیسات 

صنعتی مراکز 

موجود و 

تولید کننده 

د و نباش

مطالب آن در 

کتاب ذکر 

 ،شده باشد

تخصیص 

 "اعتبارنامه"

قوام دهنده های صنعتی از آب آناناس  مواد اولیه صنایع غذایی

 20تخمیر نشده با ارزش بریکس بیش از 

2009

4910 



 
 

 

صادر شده 

توسط وزارت 

، صنعت 

منحصرا قوام 

 یدهنده ها

آب میوه های 

 باشد. استوایی

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

و مراکز 

 صنعتی

مشروط بر  20

اینکه 

و  تاسیسات

صنعتی  مراکز

موجود و 

تولید کننده 

د و نباش

مطالب آن در 

کتاب ذکر 

 ،شده باشد

سایر کنسانتره های صنعتی از آب هر نوع  مواد اولیه صنایع غذایی

 به غیر از آب زغال اختهمیوه یا سبزی 

2009

8910 



 
 

 

 "تخصیص 

 "اعتبارنامه

صادر شده 

توسط وزارت 

، صنعت 

منحصرا قوام 

 یدهنده ها

آب میوه های 

 باشد. استوایی

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر  20

اینکه دوکما 

باشد و برای 

خرده فروشی 

 در نظر گرفته

 نشود.

 عصاره ها، الکل ها و کنسانتره ها: بر اساس قهوه

 قهوه

2101

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 عصاره، الکل و أساس فرآورده هایی با پایه قهوه  20

 یا

 .قهوه و اساس کنسانتره، یا با پایه

2101

1200 



 
 

 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

و مراکز 

 صنعتی

 موسسه و 20

 مرکز صنعتی

 در وموجود 

حال فعالیت 

ش

 د

 باشد

 و آن به

 موجب کتاب

 تخصیص

 "اعتبارنامه"

 از

 جانب

 مدیرصنعت

 مربوطه

 است.

 

مواد اولیه صنایع 

 غذایی

عصاره ها، الکل ها و کنسانتره های چای یا 

مات و فرآورده های حاوی این عصاره ها، 

الکل ها یا کنسانتره ها، یا با پایه چای یا 

 مات:

2101

2000 



 
 

 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

2102 مخمرهای زنده فعالخمیرها و  یا خمیر مخمر  5

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مخمرهای مرده غیرفعال و خمیرها و  یا خمیر مخمر  5

سایر میکروارگانیسم های تک سلولی 

 مرده

2102

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

2102 تخمیر )بکینگ پودر(.جهت پودرهای آماده  یا خمیرمخمر   5

3000 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

و مراکز 

 صنعتی

مشروط بر اینکه  20

منحصرا چاشنی 

 و باشد

جهت در صنعت 

و  تاسیسات

صنعتی  مراکز

موجود که در 

تولید سوپ یا 

رشته فرنگی 

 آماده فعالیت

سایر سس ها و سس های آماده شده؛ ادویه  اولیه صنایع غذاییمواد 

ترشی جات مخلوط؛ آرد، پودر خردل  و جات

 و خردل آماده.

2103

9000 



 
 

 

و  می نمایند

 د،نتخصص دار

استفاده شود و 

در محدوده  آن

و چهارچوب 

 تخصیص

 "اعتبارنامه "

صنعتی صادر 

شده توسط 

اداره صنعت 

مربوطه و در 

و محدوده 

چهارچوب 

ظرفیت واقعی 

 .است تولید

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر اینکه  10  )مواد اولیه"

 صنایع غذایی

کنسانتره های پروتئینی و مواد پروتئینی 

بافت یافته، خواص فیزیکی آنها را اصالح 

2106

1000 



 
 

 

حاوی مکمل 

های عضله ساز 

نباشد و وزن 

 20دوکما 

کیلوگرم به باال 

 باشد.

 می کند

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر اینکه  10

حاوی مکمل 

های عضله ساز 

نباشد و وزن 

 20دوکما 

کیلوگرم به باال 

 باشد

مواد اولیه صنایع 

 غذایی

 2106

9010 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر اینکه  10

حاوی مکمل 

های عضله ساز 

 و تولیدات ، فراورده ها مواد اولیه صنایع غذایی

 شامل مخلوط شیمیایی با

 کیلوگرم خالص 20= >مواد غذایی 

2106

9020 

در ( یدر حالت فعل) ما  یکه مستق ییفرآورده ها

با پختن، حل کردن )پس از درمان  ایانسان  هیتغذ

مورد استفاده قرار ...( ریش ایجوشاندن در آب  ای

 ایکه به طور کامل نمی گیرند، فراورده هایی 

 عیمورد استفاده در صنا ییاز مواد غذا یجزئ

 .شده است لیتشک ییغذا



 
 

 

نباشد و وزن 

 20دوکما 

کیلوگرم به باال 

 باشد

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

در صورتی که  10

و توصیف شرح 

 ،تجاری

سفید  منحصرا

کننده قهوه 

مرکز جهت 

صنعتی موجود 

باشد که با 

توجه به ظرفیت 

تولید آن کار 

 می کند.

 سفید کننده برای قهوه و خامه گیاهی، مواد اولیه صنایع غذایی

 نه برای خرده فروشی

2106

9030 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

به شرطی که  20 دارویی مواد اولیه صنایع 

 یا غذایی

2106 بهبود سالمتجهت مکمل های غذایی چینی 

9050 



 
 

 

حاوی مکمل 

های عضله 

 ساز نباشد

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر  10

اینکه 

و توضیحات 

توصیف 

تجاری 

منحصراً خامه 

 گیاهی باشد

مواد اولیه صنایع 

 غذایی

 ریخشک غ ییغذاده های فرآورتولیدات و 

، مواد معطر ییغذا یمتشکل از حامل ها یالکل

خرده و فروش جهت و گاه مواد نگهدارنده، که 

 5خالص  یبا محتو ییدر بسته ها یفروش

 شوندنقرار داده  شتریب ای لوگرمیک

 

2106

9091 

انبار یا مغازه 

+ کارگر 2+ 

تاسیسات و 

مراکز 

 صنعتی

مشروط بر  20

و اینکه شرح 

توصیف 

الکل ، تجاری

طبی با عیار 

 %100تا  97

مواد اولیه صنایع 

 شیمیایی

 

درصد یا  80حجم با اتیل الکل غیر طبیعی، 

 بیشتر

2207

1000 



 
 

 

جهت 

و تاسیسات 

صنعتی مراکز 

موجود که بر 

اساس نامه 

کمک هزینه 

صادر شده 

توسط اداره 

صنعت 

مربوطه 

فعالیت می 

 .، باشدندنک

 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

مشروط بر اینکه  20

و توصیف شرح 

الکل  ،تجاری

 97طبی با عیار 

جهت و  %100تا 

و تاسیسات 

 : مواد اولیه صنایع

 شیمیایی

اتیل الکل دناتوره شده و سایر الکل های 

 اتیلیک دناتوره شده از هر درجه الکلی

2207

2000 



 
 

 

صنعتی مراکز صنعتی

موجود که بر 

اساس نامه کمک 

هزینه صادر شده 

توسط اداره 

صنعت مربوطه 

ند، فعالیت می کن

 باشد.

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

30  (GMSمواد خام ) 

 صنایع شیمیایی

اتیل الکل غیر طبیعی که در آن الکل از 

درصد حجمی  80نظر حجمی کمتر از 

 است

2208

9000 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

و مراکز 

 صنعتی

و تاسیسات  5

صنعتی مراکز 

موجود که 

 اعتبارنامهتحت 

صنعت اداره 

مربوطه فعالیت 

 -د نمی کن

مشروط بر 

و شروط رعایت 

مکمل های 

 یخوراک

آرد، سمولینا و گلوله های ماهی، سخت 

پوستان، نرم تنان یا سایر بی مهرگان آبزی. 

انسان مناسب  و استفاده مصرفجهت 

 نیست

2301

2000 



 
 

 

و نکات  الزامات

بهداشتی 

مندرج در قانون 

 حمایت از دام

و  29شماره  به

رعایت شروط و 

الزامات مصوبه 

سال در  301

و  2006

 اصالحات آن.

 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 کنجاله سویا  5
جامد بقایاء کنجاله و 

خرد دیگر، له شده یا 

آسیاب شده، یا شده و 

به شکل گلوله، حاصل 

روغن  از استخراج 

2304

0000 



 
 

 

 سویا

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

واردات   5

کنجاله پنبه 

دانه تا اطالع 

منع و ثانوی 

 متوقف شد

 علوفه ای و  مکمل های

 یخوراک

کیک و سایر بقایای جامد حاصل از استخراج روغن و 

 چربی از پنبه دانه

2306

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

علوفه ای و مکمل های   5

 یخوراک

 مورد استفاده به عنوانلوازم و وسایل و مواد 

 خوراکعلوفه و صنعت جهت مکمل 

2309

9010 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 علوفه ای و مکمل های  5

 یخوراک

2309 برای تغذیه ماهی یخوراکمواد 

9020 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر  30

اینکه حاوی 

غذای سگ یا 

 گربه نباشد

 علوفه ای و هایمکمل 

 یخوراک

2309 ای سیلوی علوفه

9090 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

مشروط بر  1

اینکه 

نمک معمولی و کلرید سدیم خالص و غیره؛ آب دریا،  مواد اولیه صنایع داروسازی

 حل شده یا نشده

2501

0000 



 
 

 

 + تاسیسات

 و مراکز

 صنعتی

و توضیحات 

توصیف 

نمک ، تجاری

طبی )کلرید 

سدیم 

 –خالص(

جهت 

و تاسیسات 

 مراکز

صنعتی 

و  باشد موجود

کارایی و 

عملکرد بر 

 اساس انرژی

بهره وری 

واقعی توسط 

اداره صنعت 



 
 

 

مربوطه 

تعیین می 

 .شود

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 شیمیایی

و برشته  ترکیبات گوگردی آهن )پیریت(، بو داده نشده

 .نشده

2502

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

صنایع  مواد اولیه  1

 شیمیایی

گوگرد از همه نوع؟ به جز شکوفه 

گوگرد، گوگرد رسوب کرده و گوگرد 

 کلوئیدی.

2503

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنایع  1

 مهندسی

 پودر گرافیت طبیعی یا تکه های کوچک(

 پوست

2504

1000 

مغازه انبار یا 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 مهندسی

2504 (GMSگرافیت طبیعی )

9000 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

 و مراکز

 صنعتی

 صنایعمواد اولیه   1

 مهندسی

خاک رس چینی )کائولن( و سایر خاک های کائولن، 

 .اعم از کلسینه شده یا نشده

2507

0000 

و  ساتیتأس

 یصنعتمراکز 

موجود که بر 

اساس اعتبار 

نامه صادر شده 

توسط اداره 

 صنعت مربوطه

 فعالیت میکنند.

 .کند یم تیفعال 



 
 

 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

و مراکز 

 صنعتی

اولیه صنایع مواد   1

 مهندسی

2508 بنتونیت

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 مهندسی

2508 سبزیجات مقاوم در برابر حرارت

3000 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

و تاسیسات 

 مراکز

 صنعتی

مواد اولیه صنایع   1

 مهندسی

سایر انواع سبزیجات )به 

شماره به سبزیجات منبسط شده ءاستثنا

 )گرم( 06.68

2508

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 مهندسی

2508 غبار شاموت یا دیناس

7000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنایع  1

 شیمیایی

2509 گچ

0000 

و  ساتیتأس

 یصنعت مراکز

موجود که بر 

اساس اعتبار 

نامه صادر شده 

توسط اداره 

صنعت مربوطه 

کند یم تیفعال . 

و  ساتیتأس

 یصنعت مراکز

موجود که بر 

اساس اعتبار 

نامه صادر 

شده توسط 

اداره صنعت 

مربوطه 

 یم تیفعال

ندنک  



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنایع  1

 شیمیایی

2511 سولفات باریم طبیعی )باریت ها

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 شیمیایی

2511 کربنات باریم طبیعی )ویذاریت(

2000 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

 و مراکز

 صنعتی

مشروط بر  1

اینکه تأسیسات 

صنعتی و مراکز 

موجود و در 

حال فعالیت 

د و در دفتر نباش

اعتبارات 

صنعتی درج 

شده باشد و 

مورد استفاده 

 قرار گیرد.

آب را فیلتر و 

 تصفیه کنید

مواد خام مهندسی یا 

 صنایع غذایی

 خاکهای سیلیسی مشابه آرد سیلیسی فسیلی و

 1=<وزن مخصوص ظاهری با ، 

2512

0000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

و مراکز 

 صنعتی

مشروط بر اینکه  10

و مراکز تاسیسات 

صنعتی موجود و 

در حال فعالیت 

 باشد

 دادهدولومیت کلسینه نشده یا تف  

 حرارت داده نشده ونشده )کاماًل 

 (:بدون احتراق

2518

1000 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

و مراکز 

 صنعتی

مشروط بر اینکه  5

و مراکز تاسیسات 

صنعتی موجود و 

در حال فعالیت 

 باشد

مواد اولیه صنایع 

 مهندسی

2518 دولومیت کلسینه یا متخلخل

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنایع  1

 شیمیایی

2519 طبیعی )منیزیت(.کربنات منیزیم 

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 شیمیایی

الکترو منیزیم مذاب؛ منیزیم متخلخل 

کاماًل سوخته؛ و سایر اکسیدهای 

 منیزیم

2519

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر اینکه  1

مصارف پزشکی 

 محدود باشد

2520 گچ لوازم و تجهیزات پزشکی

1000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 لوازم و تجهیزات  10

 پزشکی

2520 گچ

2000 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

و تاسیسات 

 مراکز

 صنعتی

مشروط بر  1

اینکه واحد 

صنعتی موجود 

و در حال 

فعالیت در 

کتاب 

تخصیصات 

 "اعتبارنامه"

صنعتی صادره 

توسط اداره 

صنعت ذیربط 

 درج شده باشد.

اولیه صنایع مواد 

 مهندسی

2522 آهک زنده

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 مهندسی

2522 آهک مرده

2000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

 و مراکز

 صنعتی

10

0% 

مشروط بر اینکه 

و تاسیسات 

صنعتی مراکز 

موجود در زمینه 

تولید سیمان 

سفید و مواد در 

و کتاب دفترچه 

 تخصیص

 "اعتبارنامه "

صنعتی و با 

توجه به ظرفیت 

 تولید درج شود.

مواد اولیه صنایع 

 مهندسی

2523 سیمان خرد نشده )کلینکر(

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

به صورت اگرچه سیمان پرتلند سفید است،  سیمان سفید  10

 مصنوعی رنگ شده باشد

2523

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 مهندسی

2525 پودر میکا

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   5

 شیمیایی

 استاتیت طبیعی )سنگ چرب(، خرد شده

 و له شده یا پودر شده

2526

2000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 شیمیایی

ها )خواه های آنهای طبیعی و کنسانترهبورات

های کلسینه شده یا نشده(، به جز بورات

شده از آب شور طبیعی؛ اسید بوریک استخراج

درصد اسید بوریک  85طبیعی حاوی بیش از 

H3BO3  که بر اساس محصول خشک

 شود.محاسبه می

2528

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنایع  1

 مهندسی

2529 فلدسپات

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنایع  1

 مهندسی

 درصد یا کمتر از 97فلورسپار حاوی 

 وزن کلسیم فلوراید است

2529

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنایع  1

 مهندسی

 درصد وزنی 97فلورسپار حاوی بیش از 

 .فلوراید کلسیم است

2529

2200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 مهندسی

2529 لوکت و نفلین و نفلین سینیت:

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 مهندسی

2530 ورمیکولیت، پرلیت و کلریت منبسط نشده

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 مهندسی

2530 (GMS)و معدنی سایر مواد فلزی 

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 .مهندسی

 سنگ معدن و کنسانتره آهن

 ()به غیر از پیریت آهن برشته شده 

 .توده ای نیستکه  ،

2601

1100 



 
 

 

 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 مهندسی

 پیریتمواد خام آهن و کنستانتره آن ) به جز 

 آهن برشته شده و بو داده شده، آکلومره شده

 و متراکم شده.

2601

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 مهندسی

 آهنی کنستانتره آن ، مواد خام مواد خام منگنز و

 منگنز و کنستانتره آن که محتوی ... است.

2602

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

صنایع  مواد اولیه  1

 مهندسی

2606 آلومنیومی و کنستانتره آن مواد خام

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 مهندسی

2607 مواد خام سربی و کنستانتره آن

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه  1

 صنایع شیمیایی

 زغال سنگ، اعم از پودر شده یا نشده،

 . نوع آنتراسیتآگلومره نشده، از 

270111

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه  1

 صنایع شیمیایی

 نشده،انباشته نشده،پودر زغال سنگ، پودر شده یا 

 .یاز نوعی زغال سنگ قیر

270112

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه  1

 صنایع شیمیایی

 نشده،خرد ها، خرد شده یا سنگسایر زغال

 نشده آگلومره

270119

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 .کودها و سموم  1

 کشاورزی

 کاه"غال سنگ نارس )؟( از جمله ز

 (؟"غال سنگ نارسز

2703

0000 

انبار یا مغازه  مواد اولیه صنایع   1 زغال سنگ   یا نصف منقل زغالی  یا زغال  2704



 
 

 

 0000 سنگ  ، زغال چوب شیمیایی کارگر 2+ 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 شیمیایی

 تولیول که از تقطیر قطران زغال سنگ

 در دماهای باال تولید می شود

2707

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 شیمیایی

 نفتالین که از تقطیر قطران زغال سنگ

 در دماهای باال تولید می شود

2707

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 شیمیایی

 65های معطر دیگر که مخلوطی از هیدروکربن

ها )از جمله درصد حجمی یا بیشتر آن

گراد به درجه سانتی 250ضایعات( در دمای 

شود )معادل تقطیر می ISO 3405روش 

 (.ASTM D 86روش 

2707

5000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 شیمیایی

( حاصل GMSروغن ها و سایر محصوالت )

از تقطیر قطران زغال سنگ و محصوالت 

 مشابه که باعث افزایش وزن می شوند.

2707

9900 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

و تاسیسات 

 مراکز

 صنعتی

جهت  10

و تأسیسات 

صنعتی مراکز

موجود که 

فقط طبق 

مواد اولیه صنایع 

 شیمیایی

2710 و مواد روغن های سبک و فرآورده ها

1200 



 
 

 

کتاب تخصیص 

 "اعتبارنامه"

 و توصیف  شرح

الوایت  "یتجار

عمل  "سبرایت

 ندنمی ک

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

روغن موتور، روغن   5

 صنعتی و روان کننده

پایه در ظروفی است که برای  اصل و روغن

خرده فروشی در نظر گرفته نشده است، 

ظرف " هریک ازآنها ظرفیتگنجایش و 

 .استلیتر یا بیشتر 20"ها

2710

1910 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مشروط بر  10

اینکه فاقد 

روغن و 

گریس معدنی 

خودرو و 

مکانیزم باشد 

حفظ به شرط 

برچسب طبق 

روغن موتور، 

روغن صنعتی و 

 روان کننده

منحصرا روغن های نفتی )

روغن های به دست آمده از 

مواد معدنی قیری )به 

استثنای خام( و فرآورده 

 هایی که ذکر نشده است.

... (NPM) 

2710

1990 



 
 

 

تعرفه گمرکی 

و عدم 

استفاده از 

 .نفت سفید

مراکز و 

موسسات 

صنعتی 

موجود و فقط 

تحت یک 

 کتاب مقررات

و قوانین 

  "آیین نامه"

عمل می 

 ندنک

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

روغن موتور،   30

روغن صنعتی و 

 روان کننده

آمده از دستهای بههای نفتی و روغنروغن

تولیدات و فلزات قیر )غیر از خام( و 

2710

2000 
مشروط بر 

فاقد  نکهیا

 یروغن معدن

 سیو گر

مخصوص 

خودرو و 

باشدسیستم   



 
 

 

هایی که در جای دیگر ذکر نشده یا فرآورده

درصد وزنی  70اند، حاوی گنجانده نشده

های حاصل از فلزات روغنهای نفتی یا روغن

ها جزء اصلی این قیر، مشروط بر اینکه این روغن

ها باشند و حاوی سوخت حیاتی است، فرآورده

 های زباله.به جز روغن

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   5

 شیمیایی

2711 پروپان مایع شده

1200 

انبار یا مغازه 

کارگر +   2+ 

و تاسیسات 

مراکز 

 صنعتی

مشروط بر اینکه  5

و تاسیسات 

صنعتی مراکز

موجود و در حال 

 فعالیت باشد

و  مشتقات

نفتی  ترکیبات

به شماره  ،مجاز 

10/457/1122 

تصویب شده در 

تاریخ: 

2017/02/15 

2711 بوتان مایع

1300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   5

 شیمیایی

2711 هیدروکربن های گاز مایعگاز، نفت و سایر 

1900 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   5

 شیمیایی

2711 گازهای نفتی و سایر هیدروکربن های گازی

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   5

 شیمیایی

2712 ژله نفتی )وازلین(

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 صنایعمواد اولیه   5

 شیمیایی

 یدرصد وزن 75.0موم پارافین حاوی کمتر از 

 است.

2712

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   5

 شیمیایی

(، موم نفتی میکرو GMSموم پارافین )

کریستالی، موم اوزوکریت سالیک و موم 

 لیگنیت..

2712

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنایع   1

 شیمیایی

 دیگ روغن )روغن آشپزی( روغن، کلسینه

 نشده است

2713

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2801 کلر

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 براساس کاربرد

2801 ید

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2802 گوگرد کلوئیدی

0000 

انبار یا مغازه 

کارگر +   2+ 

مشروط بر اینکه  1

و مراکز  تاسیسات

مواد اولیه صنعت بر 

 اساس کاربرد

کربن )دوده و سایر اشکال کربن، که در جای 

 نشده است(درج دیگر ذکر نشده یا 

2803

0000 



 
 

 

و تاسیسات 

مراکز 

 صنعتی

صنعتی موجود و 

در حال فعالیت 

 دنباش

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2804 هیدروژن

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2804 آرگون

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس  کاربرد

2804 گاز کمیاب )به جز آرگون(

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2804 نیتروژن )نیتروژن(

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2804 اکسیژن

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2804 تلوریم بور.

5000 

مغازه انبار یا 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

 درصد 99.99حاوی حداقل  ،سیلیکون

 وزنی سیلیکون.

2804

6100 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

درصد وزنی سیلیکون  99.99سیلیکون حاوی کمتر از 

 است.

2804

6900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 اولیه صنعت مواد  1

 بر اساس کاربرد

2804 فسفر

7000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2804 سلنیوم؛

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2805 سدیم

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2805 کلسیم

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

 فلزات قلیایی یا فلزات قلیایی خاکی

 )به غیر از سدیم و کلسیم(

2805

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2806 هیدروکلراید )اسید کلریدریک، اسید کلریدریک(

1000 

انبار یا مغازه 

کارگر +  2+ 

+ تاسیسات 

و مراکز 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

اسید سولفوریک )اسید سولفوریک( اسید 

سولفوریک اولئیک )اولئوم( اسید سولفوریک 

 دودی

2807

0000 



 
 

 

 صنعتی

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2808 آزوتیک )نیتریک(. اسیدهای سولفونتریک اسید

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2809 پنتوکسید فسفر

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2809 اسید فسفریک و اسیدهای پلی فسفریک

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2810 اکسیدهای بورن؟ اسیدهای بوریک؛

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2811 هیدروژن فلوراید )فلوئوروهیدریک اسید(

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2811 فلورایداسیدهای غیر آلی غیر از هیدروژن 

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2811 دی اکسید کربن.

2100 

 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2811 دی اکسید سیلیکون )دی اکسید سیلیسیم

2200 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 اساس کاربردبر 

 ترکیبات اکسیژن غیر آلی با غیر فلزات

 )گرم(

2811

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

هالیدها و اکسیدهای فلزات هالیدهای 

 فلزی به جز )کلریدها و اکسی کلریدها

2812

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 کاربردبر اساس 

سولفیدهای عناصر غیر فلزی؟ تری 

سولفید فسفر تجاری )به جز دی سولفید 

 کربن(

2813

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2814 آمونیاک بی آب

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2814 محلول آبی آمونیاک

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2815 هیدروکسید سدیم )سودا سوزآور( جامد

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

هیدروکسید سدیم )سودا سوز آور(، در 

 محلول آبی

2815

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 صنعت مواد اولیه  1

 بر اساس کاربرد

2815 هیدروکسید پتاسیم )پتاس سوز آور(.

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2815 پراکسید سدیم یا پتاسیم.

3000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2816 هیدروکسید و پراکسید منیزیم

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

 اکسیدها، هیدروکسیدها و پراکسیدهای

 استرانسیوم یا باریم.

2816

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2817 اکسید روی )زینک اکساید(؟روی پراکسید.

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

کورندوم مصنوعی، از نظر شیمیایی تعریف 

 شده و تعریف نشده

2818

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2818 اکسید آلومینیوم غیر از کوراندوم مصنوعی

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 کاربرد بر اساس

2818 هیدروکسید آلومینیوم

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2819 تری اکسید کروم

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2820 دی اکسید منگنز

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 اساس کاربردبر 

2820 اکسیدهای منگنز، به جز دی اکسید منگنز.

9000 

انبار یا مغازه  2821 اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن. مواد اولیه صنعت  1



 
 

 

 1000 بر اساس کاربرد کارگر 2+ 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

درصد وزنی آهن  70=>خاکهای رنگی حاوی 

 Fe2O3شکل ترکیبی به 

2821

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2822 اکسید کبالت و هیدروکسید؟ اکسیدهای کبالت تجاری

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2823 تیتانیوم )اکسیدهای تیتانیوم(اکسیدهای 

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

اکسیدهای سرب؟ سرب قرمز و سرب 

 نارنجی. به جز )اکسید سرب(

2824

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

 امالح وهیدارسین، هیدروکسیل آمین و 

 معدنی آنها.  نمک های

2825

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2825 اکسیدها و هیدروکسیدهای وانادیوم.

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2825 اکسیدهای مس و هیدروکسیدها.

5000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

سایر قوانین عدم عضویت؟ اکسیدها، 

هیدروکسیدها و پراکسیدهای فلزی 

 )گرم(

2825

9000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2826 فلوراید آلومینیوم.

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 کاربرداساس 

2826 فلوراید به جز )فلوراید آلومینیوم(

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 فلوروسیلیکات ها؟ فلورآلومینات ها؟

 نمکهای فلوئور پیچیدهامالح و سایر 

 (.)گرم

2826

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2827 (.کلرید آمونیوم )کلرید آمونیوم

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2827 کلرید کلسیم.

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2827 کلرید منیزیم.

3100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2827 کلرید آلومینیوم.

3200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2827 کلرید نیکل.

3500 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2827 سایر کلریدها )گرم.(

3900 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2827 اکسی کلریدها و هیدروکسی کلریدهای مس.

4100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 اکسی کلریدها و هیدروکسی کلریدها،

 غیر از مس.

2827

4900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2827 برومیدهای سدیم یا پتاسیم.

5100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 برومیدها و اکسی برومیدها، به جز

 )برومیدهای سدیم یا پتاسیم(

2827

5900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 .یدیدها و اکسی یدیدها 

 

2827

6000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 هیپوکلریت کلسیم تجاری و سایر هیپوکلریت

 های کلسیم.

2828

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 -کلریت ها -ها سایر هیپوکلریت

 هیپوپرومیت ها

2828

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2829 کلرات سدیم

1100 

مشروط بر 

به مدت  نکهیا

 یسال حاو کی

 تیپوکلریه

 . نباشد میسد



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2829 (کلرات کلرات، به جز )سدیم

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 برومات و پربرومات،پرکلرات، 

 یدات و پریودات.

2829

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2830 سولفیدهای سدیم

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد
سولفیدها؛ پلی سولفیدها، خواه از نظر 

تعریف باشند یا شده شیمیایی تعریف 

 نباشند، غیر از سولفیدهای سدیم.شده 

2830

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2831 دی تیونات سدیم و سولفوکسیالت.

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2832 سولفیت سدیم

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2832 سولفیت ها به جز )سولفیت سدیم(

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2832 تایوسولفات ها

3000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2833 سولفات دی سدیم )سولفات خنثی

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 سولفات سدیم، به جز سولفات دی سدیم

 )سولفات خنثی(.

2833

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2833 سولفات منیزیم

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 کاربرداساس 

2833 سولفات آلومینیوم

2200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2833 سولفات نیکل

2400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2833 سولفات مس

2500 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2833 سولفات باریم

2700 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2833 سولفات )گرم(

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2833 یا آلوم زاج

3000 

انبار یا مغازه  2833 هافوق سولفات  مواد اولیه صنعت  1



 
 

 

 4000 بر اساس کاربرد کارگر 2+ 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2834 نیتریت ها

1000 

 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2834 نیترات پتاسیم.

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2834 از نیترات پتاسیم(نیترات ها )به غیر 

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 فسفینات ها )هیپوفسفیت ها( و فسفونات ها

 )فسفیت ها(.

2835

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2835 مونوسدیم یا دی سدیم فسفات.

2200 

مغازه انبار یا 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2835 فسفات پتاسیم

2400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 ارتوفسفات هیدروژن کلسیم

 )دی کلسیم فسفات

2835

2500 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2835 فسفات )گرم(سایر کلسیم 

2600 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2835 غیر از کلسیم فسفات )گرم(

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2835 تری سدیم فسفات )تری سدیم پلی فسفات(.

3100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

اولیه صنعت بر مواد   1

 اساس کاربرد

پلی فسفات، به جز )تری سدیم 

 فسفات( )تری سدیم پلی فسفات(

2835

3900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2836 کربنات دی سدیم

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2836 )سدیم بی کربنات(سدیم هیدروژن کربنات 

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2836 کربنات پتاسیم.

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2836 کربنات کلسیم.

5000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2836 کربنات لیتیوم

9100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2836 کربنات؟ پراکسی کربنات )گرم(

9900 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2839 متاسیلیکات سدیم:

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2839 موارد دیگر: سیلیکات سدیم

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 سیلیکات ها، سیلیکات های تجاری فلزات

 قلیایی به جز )سیلیکات سدیم(

2839

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 )بوراکس تصفیه شده(، دی سدیم تترابورات

 آبی.

2840

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 دی سدیم تترابورات )بوراکس تصفیه شده(،

 )به جز شکل بی آب(

2840

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2840 سایر بورات ها )گرم.(

2000 

یا مغازه  انبار

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2840 بیش از بورات ها

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2841 پتاسیم پرمنگنات.

6100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2841 مولیبدیت

7000 

انبار یا مغازه  مواد اولیه صنعت بر   1 2841 نمک اسیدهای اکسی معدنی یا پراکسی



 
 

 

 9000 متالیک. اساس کاربرد کارگر 2+ 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

سیلیکات دوتایی یا کامپوزیت؟ از جمله 

آلومینوسیلیکات ها، خواه از نظر شیمیایی 

 باشند یا نهتعریف شده 

2842

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

نمکهای اسیدهای معدنی یا  امالح و  سایر

پراکسیدهای اسیدهای معدنی، به غیر از 

 آزیدها )گرم

2842

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

 اکسیژن(،پراکسید هیدروژن )آب 

 شده باشد. و سفت با اوره سختچه اگر 

284

700

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2849 کاربید کلسیم.

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2849 کاربید سیلیکون

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

اولیه صنعت بر مواد   1

 اساس کاربرد

2853 سیانوژن کلر )کلروسیانات(.

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

سایر فسفیدها، خواه از نظر 

شیمیایی تعریف شده باشند یا نه، 

 به جز

فسفر آهن )فروفسفر(، سایر 

 ترکیبات معدنی )از جمله

2853

9000 



 
 

 

 خالص آب مقطر، آب رسانایی و آب

مایع )از جمله هوای  یمشابه(؛ هوا

مایعی که گازها از آن خارج شده 

 اند

نادر(، هوای فشرده؛آمالگام غیر از 

 آمالگام های فلزات گرانبها

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2901 هیدروکربن های حلقوی اشباع شده

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2 +

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2901 پروپن )پروپیلن(

2200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 هیدروکربن های غیر اشباع حلقوی

 )گرم بر ثانیه(

2901

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2902 سیکلوهگزان

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

هیدروکربن های حلقوی ، به جز 

 )سیکلوهگزان(

2902

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2902 تولوئن

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 زیلین )أورتوکسایلین( -وتأور

Ortho-xylene (Ortoxylene) 

2902

4100 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2902 ایزومرهای مخلوط زایلن )زایلن(.

4400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2902 استایرن

000 5 

 انبار یا مغازه

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2902 اتیل بنزن

6000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2902 هیدروکربن های حلقوی )حلقه ای( )گرم(

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 کلرواتانکلرومتان )متیل کلرید( و 

 )اتیل کلرید(

2903

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2903 دی کلرومتان )متیلن کلرید(

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2903 کلروفرم )تری کلرومتان(

1300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

اولیه صنعت بر مواد   1

 اساس کاربرد

2903 تری کلرواتیلن.

2200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2903 تتراکلراتیلن )پرکلرواتیلن(.

2300 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

HFC 2903-23تری فلورومتان )

4100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

HFC 2903-32دی فلورومتان )

4200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

متان فلوراید )با متیل فلوراید( 

(41-HFC ،)2،1- دی فلوئورواتان

(152-HFC)، HFC-152-a 

 فلوئورواتان و دی فلوئورواتان(.-1.1)

2903

4300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

( HFC-143-aو درجه سوم )

فلورویتان و تری  -1.1.1

 (HFC-152فلوئورواتیلن )

 HFC-143پنتا فلوئورواتیلن. 

 فلوروئیتان – 1.2.2)

2903

4400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

پرفلوئورو مشتقات هیدروکربن های حلقوی 

 2.1.1.1-)غیر حلقوی(: تترافلورواتان

(HFC-134a, (HFC-134 )1.1.2.2- تترا

2903

4500 



 
 

 

-HFCفلوئورواتیلن و تترافلوئورواتیلن )

134.) 

 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

پرفلورینه هیدروکربن  و ترکیبات مشتقات

-های حلقوی )غیر حلقوی(: هپتافلوروپروپان

3.3.3.2.1.1.1 (HFC-227ea)، 

f(HFC-236cb )1.1.1.2.2.3-

 هگزافلوئوروپروپان

f(HFC-236ea )1.1.1.2.3.3-

 هگزافلوئوروپروپان

( HFC-236faهگزافلوروپروپان )

1.1.1.3.3.3 

2903

4600 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

اولیه صنعت بر مواد   1

 اساس کاربرد

هیدروکربن های  و ترکیبات پرفلوئورو مشتقات

 3.3.1.1.1-حلقوی: پنتا فلوئوروپروپان

(HFC-245fa( و ،HFC-245ca )

 پنتا فلوئوروپروپان-1.1.2.2.3

2903

4700 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

پرفلوئورو مشتقات هیدروکربن های غیر 

و غیرچرخشی حلقوی 

2903

4800 



 
 

 

(Pentafluorobutane-3.3.1.1.1 

(HFC-365mac)، 

( HFC-43-10meeو )

 فلوروپنتان دهم-1.1.1.2.2.3.4.5.5.5

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 مشتقات پرفلورینه هیدروکربن های حلقوی

 (: سایر.و غیرچرخشی )غیر حلقوی

2903

4900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

مشتقات فلوئور غیراشباع هیدروکربن های 

-HFO) 3.3.3.2-حلقوی: تترافلوروپروپن

1234yy)، 

f(HFO-1234ze) 1.3.3.3-
tetrafluoropropene 

(HFO-1336mzz) (Z) 1.1.1.4.4.4-
Butene2Fluorohexa 

2903

5100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 مشتقات فلوئور غیر اشباع هیدروکربن های

 : دیگر.و چرخشی حلقوی

2903

5900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

حلقوی غیر مشتقات هیدروکربن های 

(، فلورسنت، برم یا ید: متیل غیرچرخشی)

 بروماید )برومومتان(

2903

6100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

حلقوی غیر مشتقات هیدروکربن های 

(، فلورسنت، برم یا ید: اتیل غیرچرخشی)

2903

6200 



 
 

 

 برومومتان(-1،2( دی )ISOدی بروماید )

مغازه انبار یا 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 حلقویغیر مشتقات هیدروکربن های 

 (، فلوئور، برم یا ید: سایر.چرخشی)غیر

2903

6900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2903 کلر، دی فلوئور و متان

7100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

اولیه صنعت بر مواد   1

 اساس کاربرد

2903 دی کلرو و تری فلورواتان

7200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2903 دی کلرو فلوئورواتان

7300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

290374 دی فلوئورواتان کلر

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2903 پنتاکلروپروپان-دی کلرو

7500 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

دی فلورومتان، برموتری  بروموکلر

 فلورومتان، دی بروموتترافلورومتان، اتان

2903

7600 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

بر مواد اولیه صنعت   1

 اساس کاربرد

2903 سایر مشتقات ترانس هالوژنه

7800 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

سایر مشتقات هالوژنه هیدروکربن های 

حاوی دو یا چند هالوژن مختلف  ،حلقوی

 است

2903

7900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

مشتقات هالوژنه هیدروکربن های  سایر

 حلقوی، حلقوی یا سیکلوپروپان

2903

8900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 دی کلر بنزن ارتودی کلروبنزن، پارا

 کلروبنزن و بنزن

2903

9100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 مشتقات هالوژنه هیدروکربن هایسایر 

 آروماتیک

2903

9900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد
 فقط مشتقات سولفونه و نمک آنها

 اگرهالوژنه باشند.  و واردات اتیل آنها حتی

2904

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 هیدروکربن ها فقط نیتراتهمشتقات 

 ه می شوند،ژمی شوند یا فقط نیترو

 نشده باشند.هالوژنه یا  شده خواه هالوژنه

290420

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

 هیدروکربنی، و ترکیبات سایر مشتقات

 نشده باشدهالوژنه یا  شده خواه هالوژنه

290499

00 

مغازه  انبار یا

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2905 متانول )متیل الکل(.

1100 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

Propane-1-OL )پروپیل الکل( 

 )ایزوپروپیل الکل( Propane-2-OLو 

2905

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت بر  1

 اساس کاربرد

2905 بوتیل الکل معمولی OL-1-بوتان

1300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

مونوهیدروکسی الکل های اشباع به جز 

ول، -2-اول، پروپان-1-)متانول، پروپان

 ال(.-1-بوتان

2905

1400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 کاربرداساس 

)لوریل  Dodecane-1-OLدودیکان  

 hexadecane-1-OLالکل( و 

 )ستیل الکل( و اکتادکان

2905

1700 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2905 )گرم.( شده مونوهیدروکسی الکل های اشباع

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 کاربرداساس 

مونوهیدروکسی الکل ها )مونو الکل ها( 

به جز )الکل های ترپن  نشده اشباع

 حلقوی(

2905

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2905 اتیلن گلیکول )اتاندیول(.

3100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2905 دیول-1،2-گلیکول )پروپانپروپیلن 

3200 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

دیول ها، دی هیدروکسی الکل ها غیر از 

 اتیلن گلیکول و پروپیلن گلیکول

2905

3900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

ل( هیدروکسی متی-(2-)اتیلتری متیل پروپان 

 دیول-3،1-پروپان

2905

4100
) 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

pentaerythrite 2905"پنتا اریتریتول 

4200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

Manitol 2905"مانیتول 

4300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2905 دی گلوسیتول )سوربیتول(

4400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

glycerol 2905"گلیسیرین 

4500 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

( "هیدروکسیپلی "الکل های گروهی )پلی الکل های 

 سایر )گرم(

2905

4900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر اساس   1

 کاربرد

الکل های غیر حلقوی،  و ترکیبات مشتقات

هالوژنه، سولفونه، نیترات به جز 

 )اتکلورفنل(.

2905

5900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

2906 منتول

1100 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 سیتروالت و اینوزیتالت

 

290613

00 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

سایر الکل های حلقوی )حلقه ای( و 

مشتقات هالوژنه، سولفونه، ترکیبات و 

 آنهاحلقوی یا سیکلوترفن  -نیترات، سیترات

2906

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

alcohol benzyl 2906"الکل بنزیل 

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

و الکل های حلقوی معطر، و مشتقات 

هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا ترکیبات 

 دار آنها )گرم( ژننیترو

2906

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 امالح و فنل )هیدروکسی بنزن( و

 نمک های آن

2907

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2907 نمک های آنامالح و کریسوالت و 

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2907 مونو )مونوفنوالت( فنوالت )گرم(

1900 

 

 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2907 رزورسینول و نمک های آن

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2907 نمک های آنهیدروکینون )کوینول( و 

2200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

(یا دی Aایزوپروپیلیدین دیفنول(بیسفنول 

 Aml-4،4فنیل پروپان )و 

2907

2300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

الکل ها  -فنل های جمعی )پلی فنول ها(؟ فنل ها 

(gCl 

2907

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 -فنل ها یا فنل ها  و ترکیبات مشتقات

نمک های امالح و الکل ها، مواد هالوژنه و 

 آنها(به جز پنتاکلروفنل

2908

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

الکل ها،  -یا فنل ها مشتقات فنل ها 

 (GMOسولفونه، نیترات یا نیتروزه )

2908

9900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2909 دی اتیل اتر

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 اترهای حلقوی و مشتقات آنها، هالوژنه،

 نیترات شده..( به جز دی اتیل اتر.سولفونه یا 

2909

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 اترهای معطر و مشتقات هالوژنه، سولفونه،

 دار آنها ژننیتراته یا نیترو

2909

3000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

digo گلیکول )دیگول(دی اتیلن 

 2،2 -اکسیدی اتانول 

2909

4100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

ل مونوبوتیل اتیلن گلیکول اتر یا مونوبوتی

 دی اتیلن گلیکول اتر

2909

4300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

گلیکول یا مونو سایر مونو آلکیل اتیلن 

 آلکیل دی اتیلن گلیکول اترها

2909

4400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

الکل ها و مشتقات هالوژنه،  -اترها 

سولفونه، نیترات یا نیتروز دار آنها 

(GMS) 

2909

4900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

و فنل ها و مشتقات  -الکل ها  -اترها 

 هالوژنه، سولفونه یا نیتراته آنهاترکیبات 

2909

5000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

پراکسیدهای الکل ها، پراکسیدهای اترها، 

و پراکسیدهای کتون ها و مشتقات 

 هالوژنه آنها ....ترکیبات 

2909

6000 

یا مغازه انبار 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 - 3.2-اپی کلروهیدری)اپی کلرهیدرین(کلرو 

 1-اپوکسی پروپان

2910

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 -الکل؟ اپوکسی  -اپوکسیدها؟ اپوکسی 

؟... و غیره( Eth Art -اپوکسی  فنولیک

 )گرم.(

2910

9000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2912 متانال )فرمالدئید(

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2912 اتانال )استالدهید

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 غیر حلقوی بدون عملکردآلدئیدهای 

 GMSاکسیژن دیگر )

2912

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2912 متوکسی بنزآلدئید-3-هیدروکسی-4وانیلین )

4100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

فنل ها و  -اترها؟ آلدهیدها  -آلدهیدها 

آلدئیدها با سایر عملکردهای اکسیژن 

(GMS 

2912

4900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2912 پلیمرهای حلقوی آلدئیدها

5000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2912 پارافورمالدئید

6000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

هالوژنه، سولفونه،  و ترکیبات مشتقات

نیترات یا نیترات از محصوالت مشمول 

 .12.29شماره 

2913

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2914 أسیتون

1100 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 کاربرداساس 

2914 بوتانون )متیل اتیل کتون(

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 ( کهچرخشیکتون های غیر حلقوی )غیر

 ندارند. را (gmO2دیگر ) یعملکرد اکسیژنکارایی و 

2914

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2914 سیکلوهگزانون و متیل سیکلوهگزانون

2200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

یا چرخشی کتونهای حلقوی، 

 سیکلوترپنیک، بدون عملکرد اکسیژن

2914

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

عملکرد هیچ و خوشبو که کتون های معطر 

فنیل  )اکسیژن دیگری به جز )فنیل استون

 ندارند. (( راآن"-2-پروپان

2914

3900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2914 آلدهیدها -الکل ها و کتون ها  -کتون ها 

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 فنلی و کتون هایی با عملکردکتون های 

 دیگر یاکسیژن

2914

5000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

DCI 2914( یوبی دی کارینون (Q10کوآنزیم 

6200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

عملکرد اکسیژن چه کتون ها و کینون ها و اگر 

آن..... به  و ترکیبات  دیگری دارند؟ و مشتقات

2914

6900 



 
 

 

 جز )آنتراکینون(

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 نه،هالوژنه، سولفو و ترکیبات سایر کتون ها از مشتقات

 دار ژننیتراته یا نیترو

2914

7900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

بر  مواد اولیه صنعت  1

 اساس کاربرد

2915 اسید فرمیک

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2915 نمک های اسید مورچه

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2915 استرهای اسید مورچه

1300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

بر  مواد اولیه صنعت  1

 اساس کاربرد

2915 استیک اسید

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2915 انیدرید اسید استیک )بدون آب اسید استیک(

2400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2915 نمک های اسید استیک

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2915 اتیل استات

3100 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2915 وینیل استات

3200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2915 بوتیل استات معمولی

3300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2915 دینوسپ استات

3600 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2915 استرهای اسید استیک( گرم

3900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 و اسیدهای مونو، دی یا تری کلرواستیک 

 نمکها و استرهای آنهاو امالح 

2915

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2915 اسید پروپیونیک و نمک ها و استرهای آن

5000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 اسیدهای بوتانوئیک و اسیدهای پنتانوئیک؟

 استرهای آنها نمک ها و و امالح و

2915

6000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

اسید پالمیتیک )اسید پالمیتیک(، اسید 

 امالح و استئاریک )اسید استئاریک( و

 نمک ها و استرهای آنها:

2915

7000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

کربوکسیلیک تک حلقه ای، اسیدهای 

هالوژنه آن  و ترکیبات اشباع و... مشتقات

 ..یا نیترات شده(

2915

9000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2916 اسید اکریلیک و نمک های آن

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2916 اکریلیک استئارات اسید

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

اسیدهای اولئیک )اسیدهای روغنی( 

 اولئیک)لینولئیک(

2916

1500 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

کربوکسیلیک اسیدهای تک حلقه ای 

 مشتقات و انیدریدهای آنها ونشده  اشباع 

 (gmOآنها ) و ترکیبات

2916

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

اسیدهای مونو کربوکسی سیکلیک سیکلین 

یا سیکلوترپن؟ هالیدهای آن؟ روی 

 اکسیدهایش

2916

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2916 ها و استرهای آننمک امالح و 

3100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2916 بنزوئیل پراکسید و بنزوئیل کلرید

3200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2916 فنیل استیک اسید و نمک های آن

3400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

اسیدهای مونو کربوکسیلیک آروماتیک، 

انیدریدهای آنها، هالیدهای آنها و 

2916

3900 



 
 

 

 .آنها، گرم و ترکیبات مشتقات

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 نمک ها وامالح و اسید اگزالیک و 

 استرهای آن

2917

1100 

مغازه  انبار یا

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 نمک ها و امالح و اسید آدیپیک و

 استرهای آن

2917

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 امالح واسید آزالئیک و اسید سبازیک و 

 نمک ها و استرهای آنها

2917

1300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2917 بدون آب )مالئیک انیدرید(

1400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت  1

 بر اساس کاربرد

اسیدهای کربوکسیلیک گروه حلقوی، 

انیدریدها و هالیدهای آنها و مشتقات و 

 (gmOاسترهای آنها، ترکیبات و 

2917

1900 

 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2917 ارتو فتاالت ها دیوکتیل

3200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2917 ارتو دینونیل فتاالت  یا دی اسیل

3300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2917 ارتوفتالیکاسترهای  دیگر اسید 

3400 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2917 بدون آب )انیدرید فتالیک(

3500 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2917 نمک های آنامالح و اسید ترفتالیک و 

3600 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

اولیه صنعت بر مواد   1

 اساس کاربرد

 اسیدهای کربوکسیلیک گروه معطر و

 آنها و ترکیبات مشتقات

2917

3900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2918 امالح و استرهای آن؟ اسید الکتیک؟

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2918 تارتاریک )اسید تارتاریک(اسید 

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2918 نمک ها و استرهای اسید تارتاریکامالح و 

1300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2918 اسید سیتریک )اسید سیتریک(

1400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2918 نمک ها و استرهای اسید سیتریکامالح و 

1500 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 نمک ها وامالح و گلوکونیک اسید؟ 

 استرهای آن

2918

1600 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 کاربرداساس 

عملکرد کارایی و اسیدهای کربوکسیلیک با 

الکل و بدون عملکرد اکسیژن دیگر؟ 

 انیدریدهای آن ....

2918

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 اسید سالیسیلیک )اسید سالیسیلیک(

 نمک های آنامالح و و 

29182100 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 ارتواستیل سالیسیلیک اسید و نمک ها

 و استرهای آن

2918

2200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 استرهای اسیدهای سالیسیلیک

 نمک های آنهاامالح و و 

2918

2300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 اسیدهای کربوکسیلیک با عملکرد فنلی

 اما بدون عملکرد اکسیژن..(

2918

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

اسیدهای کربوکسیلیک با عملکرد آلدهید یا 

دیگرندارند؟  یکتوژنیک اما عملکرد اکسیژن

 انیدر

2918

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

اسیدهای کربوکسیلیک با عملکرد اکسیژن 

 اضافی و انیدریدهای آنها؟ هالیدهای آن؟

2918

9900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

آن؟ از  و نمک های استرهای فسفر و امالح

جمله الکتو فسفات؟ مشتقات .. به جز تری 

 فسفات.

2919

9000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

سایر استرهای فسفات و نمک های آنها، 

مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا 

 آنها.ژن دار نیترو

2920

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

اولیه صنعت بر مواد   1

 اساس کاربرد

 استرهای اسیدها  سایر فلزات معدنی )به غیر

 .از استرهای هالیدهای هیدروژن(

2920

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 امالح ومونو، دی یا تری متیل آمین و 

 .نمک های آن

2921

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

اولیه صنعت بر  مواد  1

 اساس کاربرد

مونوآمین های غیر حلقوی، مشتقات و 

نمک های آنها )به جز مونو، دی و ترکیبات 

 (.تری متیل آمین ها...

2921

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2921 نمک های آن امالح و اتیلن دی آمین و

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 آمین های دوره ای جمعی، مشتقات

 (.نمک های آنها، )گرمامالح و و 

2921

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

مونوآمین های حلقوی یا سیکلوترپن و 

 و ترکیبات آمین های گروهی؟ و مشتقات

 .های آننمک امالح و آن؟ 

2921

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2921 آنیلین و ترکیبات مشتقات

4200 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

؟ INN؟ بنزویتامین INNآمویتانین 

؟  INN مفتامین؟ اتیال INNدگزاویتامین 

 .I ونکامفامین/

2921

4600 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

آمین های واحد معطر و مشتقات و 

غ م "ترکیبات آن ؟ امالح و نمک های آن 

 "س

2921

4900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 فنیلین دی آمین؟ -اورتو ؟ میتا؟ بارا

آمینوتولوین و مشتقات و ترکیبات دی 

 آن؟ امالح و نمک های آن

2921

5100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

آمین های جمعی معطر و مشتقات و 

 ترکیبات آن ؟ امالح و نمک های آن

 غ م س

2921

5900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 کاربرداساس 

2922 و نمک های آن حتک اتانول آمین و امال

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2922 دی اتانول آمین و امالح و نمک های آن

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2922 تری اتانول آمین

1500 

مغازه انبار یا 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

متیل دی اتانول آمین  و اتیل دی اتانول 

 آمین

2922

1700 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

N.N-2 2922 -اتانول ) دی ایزو پروپیل  آمینو

1800 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 مواد اولیه صنعت بر  1

 اساس کاربرد

آن الکل هایی که  ازالکل های آمینه  غیر

محتوی  بیش از یک نوع وظایف اکسیژنی 

 ."غ م س"... است 

2922

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

اسیدهای آمینه هیدروکسی نفتالین 

 سولفونیک و امالح و نمک های آن

2922

2100 

مغازه انبار یا 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

نفتولیت های آمینه و فنول های آمینه 

دیگر غیر آنهایی که محتوی بیش از یک 

 ."غ م س"نوع .. است 

2922

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

کتون های آمینه و آلدهیدهای آمینه و 

از آمینو کتون ها و آمینو کینون ها؟ غیر 

آنهایی که محتوی بیش از یک نوع است 

 ."غ م س"

2922

3900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

لیزین و استرهای آن و امالح و نمک های 

 آن

2922

4100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

صنعت بر  مواد اولیه  1

 اساس کاربرد

2922 اسید گلوتامیک  و امالح و نمک های آن

4200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

آن اسیدهایی که  از اسیدهای آمینه غیر

محتوی بیش ازیک نوع وظایف اکسیژنی 

 "غ م س"است؟.. 

2922

4900 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

اولیه صنعت بر مواد   1

 اساس کاربرد

 -مینه ؟ نول هاالکل های آ  -فنول ها

 و مشتقات اسیدهای آمینه و ترکیبات

 آمینه دیگر  با وظیفه اکسیژنی

2922

5000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2923 کولین و امالح و نمک های آن

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

لسیتین ها و فوسفو آمینو ، لیپیدهای 

 دیگر

2923

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

امالح و نمک ها و هیدرو اکسیدهای ) 

 آمونیوم( چهارگانه، غ م س.

2923

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

بر مواد اولیه صنعت   1

 اساس کاربرد

و  و غیرچرخشیآمیدهای غیرحلقوی 

مشتققات و ترکیبات آن و امالح و نمک 

 های این تولیدات، غ م س.

2924

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

ISO 2924 (آالکلر )

2500 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

و  آمیدهای حلقه ای و چرخشی و مشتقات

 ترکیبات.

2924

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2925 .آن و نمک های سکارین و امالح

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

ایمیدها  و مشتقات و ترکیبات آن غیر از 

آن و  و نمک های و امالح )سکارین

2925

1900 



 
 

 

 .گلوتاتیمید(

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 ایمین ها و مشتقات و ترکیبات آن و امالح

آن به غیر از )کلر دی مفورم  و نمک های

). 

2925

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2926 .) دی سیان دی آمید( سیانوگوانیدین

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2926 نیتریلاستو  آلفا فنیل استو 

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

با وظیفه  نیتریلی ، غ  و مشتقات ترکیبات

 م س.

2926

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

یا   -وآزو -دیازو و مشتقات ترکیبات

 ایزوکسی

2927

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

مشتقات آلی و ارگانیک  از هیدرازین و 

 هیدروکسیالمین

2928

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2929 ایزوسیانات

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

با وظیفه نیتروژنی   و مشتقات ترکیبات

 .دیگر. به جز ایزوسیانات

2929

9000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2930 دی تیوکرباماتتیوکربامات و 

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2930 متیونین

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2930 (ISO) متامیدوفوس( و   ISOکاپتاول )

5000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 کاربرد اساس

2930 آلی گوگرد )غ م س ( و مشتقات ترکیبات

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2931 اتیل سرب تترا متیل و سرب تترا

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2931 تری بوتیل اتان و مشتقات ترکیبات

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2931 دی متیل متیل فسفونیت

4100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2931 دی متیل پرپیل فسفونیت

4200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2931 فسفونیتدی اتیل اتیل 

4300 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2931 اسید( متیل فسفونیکاسید )نمک 

4400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

ملح و نمک )اسید( اسید متیل فسفونیک 

 ( 1:1و ) آمینو ایمینو متیل( اوره  )

2931

4500 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

تری پروپیل، اکسا  2، 4، 6 -تری اکسید

 2،46تری فسفین  

2931

4600 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 2–اتیل  -5فسفونات متیل متیل متیل )

دی اکسا  3و 2و  1 –اکسیدو —متیل–

 (. YL -5 -فسفورینان

2931

4700 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

  2، 4، 10،8 -دی متیل – 3، 9دی اکسید 

، دی  9،3اگزا یا اکسای چهارگانه 

 } اوندیکین( 5، 5فسفاسپیرین{ 

9 ،3 

2931

4800 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

اولیه صنعت بر مواد   1

 اساس کاربرد

فسفر غیر  -مشتقات و ترکیبات آلی  دیگر

 هالوژنه :

2931

4900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

فسفر هالوژنه :  -مشتقات و ترکیبات آلی

 دی کلرید فسفونیک متیل

2931

5100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

بر مواد اولیه صنعت   1

 اساس کاربرد

فسفر هالوژنه:  –مشتقات و ترکیبات آلی 

 دی کلرید فسفونیک پروپیل

2931

5200 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

فسفر  -آلیمشتقات و ترکیبات 

 O -3هالوژنه:فسفونوتیونات متیل 

)تری  -3-یترن -O -} 4کلروپروپیل( 

 فلورو متیل ( فنیل }.

2931

5300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

فسفر هالوژنه:  -مشتقات و ترکیبات آلی

 .(ISOتری کلروفون )

2931

5400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

فسفر  -دیگر بات آلییمشتقات و ترک

 .هالوژنه 

2931

5900 

مغازه انبار یا 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

غیر آلی  -مشتقات و ترکیبات  آلی دیگر

 .دیگر

2931

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2932 تترا هیدروفوران

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 
 

1 

مواد اولیه صنعت بر  

 اساس کاربرد

2932 2 -)فورفورالدهید( فورالدهید

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2932 سوکرالوز

1400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

حلقوی و چرخشی... که ساختار ترکیبات 

آن متضمن حلقه فوران غیرترکیبی در 

هرچند که هیدروژنه باشد)  ،ساختار است

 غ م س(.

2932

1900 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2932 الکتون ها

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2932 ایزوسافرول

9100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 کاربرداساس 

-بنزودیوکسل -YL -5اون ) -2-پروپان 

1 ،3 )-1 

2932

9200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

حلقوی و چرخشی و مشتقات ترکیبات 

غیر منسجم و ناهماهنگ که فقط محتوی 

اتی غیر منسجم و ناهماهنگ از ه یا ذرّذرّ

 )غ م س (. اکسیژن است

2932

9900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

فنازون ) آنتی پیرین( و مشتقات و 

 .ترکیبات آن

2933

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

ترکیباتی که  ساختار آن، مشتقات و 

متضمن حلقه پیرازول غیر ترکیبی و  

به جز )  ،ساختار استادغام نشده در 

 فنازون

2933

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2933 .هیدانتوئین و مشتقات و ترکیبات آن

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

 ،ترکیباتی که ساختار آنمشتقات و 

ن حلقه ایمید أزول غیر ترکیبی و متضمّ

ادغام نشده  در ساختار مشتق نشده و 

2933

2900 



 
 

 

است، به جز ) هیدانتوئین و مشتقات و 

 ترکیبات  آن(.

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2933 آن و نمکهای پیریدین و امالح

3100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

اولیه صنعت بر مواد   1

 اساس کاربرد

؟  INN؟ آنیلیریدین   INNآلفنتانیل 

؟ INN؟ برومازپام  INNبزیترامید

 ؟ ثINNسیتوبومیدون 

 

2933

3300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

ترکیبات با حلقه های ناهماهنگ و 

ترکیباتی که مشتقات و غیرمنسجم... 

متضمّن پیریدین غیرترکیبی و ساختار آن 

 "غ م س"ادغام نشده در ساختار است

2933

3900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

ن حلقه مترکیباتی که ساختار آن متض

کینولین یا ایزوکینولین است ... به جز) 

 و امالح آن( "  INN"لوورفانول

2933

3490

0 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

( ؟  INN( آموباربیتال  INNآلوباربیتال )

؟  INN(؟بوتالبیتال  INNباربیتال )

 بیتوباربیتال ....

2933

3530

0 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

ترکیبات حلقوی و چرخشی غیر منسجم و 

ذرات غیرمنسجم  ناهماهنگ با ذره یا 

نیتروژنی با ساختار پیریمیدین....، )غ م 

 س(.

2933

5900 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2933 مالمین

6100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

ساختار آن، متضمن نظام و ترکیباتی که 

هرچند که هیدروژنه سیستم تریازین ) 

باشد(،  غیرترکیبی و ادغام نشده در 

 ساختار است، به جز )مالمین(

2933

6900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2933 الکتام های دیگر

7900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

؟ کلر   INN؟ کامازپام INNآلپرازوالم

؟ کلونازپام INNدی زیبواکسید 

INN......؟ 

2933

9100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

ترکیبات حلقوی و چرخشی مشتقات و 

غیر منسجم و ناهماهنگ فقط دارای ذره 

 یا ذرات ناهماهنگ نیتروژنی، غ م س.

2933

9900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2 +

 
 

1 

مواد اولیه صنعت بر  

 اساس کاربرد

ساختار آن ترکیباتی که مشتقات و 

متضمن حلقه تیازول )هرچند هیدروژنه( 

 .غیر ترکیبی و ادغام نشده در ساختار است

 

2934

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

ترکیباتی که  ساختار آن مشتقات و 

متضمن  نظام و سیستم بنزوتیازول حلقه 

ادغام نشده است ) و ای غیرترکیبی 

این هرچند که هیدروژنه باشد( بیشتر از 

 باشد.... که .........

2934

2000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

ترکیباتی که ساختار آن مشتقات و 

متضمن نظام و سیستم فینوتیازین حلقه 

ای غیرترکیبی و ادغام نشده است ) 

این هرچند که هیدروژنه باشد( بیشتر از 

 باشد. ....که ......

2934

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 

1 
مواد اولیه صنعت بر  

 اساس کاربرد

نوکلئیک و امالح و نمک های اسیدهای 

آن ..؟ با صفات شیمیایی مشخص همراه 

ترکیبات حلقوی مشتقات و است یا خیر؟ 

 و چرخشی ناهماهنگ )غ م س(.

2934

9900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

N- 2935 –متیل پروفلورو اکتان سولفون آمید 

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

اتیل پروفلورو اکتان سولفون آمیدهای 

 دیگر

2935

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2935 سولفون آمیدهای دیگر

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2936 و مشتقات و ترکیبات آن A "آ"ویتامین

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

و مشتقات و   1y " 1ب"ویتامین 

 ترکیبات آن

2936

2200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

و مشتقات و   "B2" 2ویتامین ب 

 ترکیبات آن

2936

2300 



 
 

 

یا مغازه  انبار

 کارگر 2+ 

1 

 
 
 
 

مواد اولیه صنعت بر  

 اساس کاربرد

پانتوتنیک ) ویتامین  – DLیا  Dاسید 

( و مشتقات و ترکیبات  B5یا  B3های 

 آن

2936

2400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

1 

 

مواد اولیه صنعت بر  

 اساس کاربرد

و مشتقات و ترکیبات  B6 6ویتامین ب

 آن

2936

2500 

مغازه انبار یا 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

، و مشتقات و  12B12ویتامین ب

 ترکیبات آن

2936

2600 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

2936 و مشتقات و ترکیبات آن Cویتامین 

2700 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 کاربرداساس 

2936 و مشتقات و ترکیبات آن  Eویتامین 

2800 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

ویتامین های دیگر و مشتقات و ترکیبات 

 آن

2936

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

پرو ویتامین ها و ویتامین های طبیعی یا 

تولید شده ترکیبی دیگر  و نیزمشتقات و 

ترکیبات استعمال شده آن  به شکل اصلی  

همچون ویتامین ها خواه  در بین آن 

مخلوط باشد یا خیر، وهرچند که در هر 

حاللی حل شود. درآن باره کنسانتره های 

 طبیعی مطرح است.

2936

9000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 کاربرد اساس

2937 آن و نمک های انسولین و امالح

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

؟ هورمونهای پلی پپتیدیهورمون ها ی 

پروتیک وهورمون های گلیوپروتیک، 

غ "مشتقات و ترکیبات و أمثال و نظایر آن 

 "م س

2937

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت بر   1

 اساس کاربرد

کورتیزون ؟ و هیدروکورتیزون ) کورتیزون 

آبی ؟ پردنیزون ) کورتیزون نه آبی 

prednisom " و پریدن 

2937

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 
 
 

1 

مواد اولیه  

 صنعت بر اساس کاربرد

مشتقات و ترکیبات هیدروژنه هورمون 

 کلیوی(های قشر آدرنال ) غده فوق 
“corticosteroidal hormones” 

2937

2200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

1 

 

مواد اولیه  

 صنعت بر اساس کاربرد

2937 استروژن ها  و پروژسترون ها

2300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

هورمون های استروئیدی ) استروئیدها 

steroidal hormones) ، مشتقات و

ترکیبات و نظایر و أشباه و أمثال ساختاری 

 آن

2937

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

تولید پروستاگالندین ها) هورمون های 

 "مثل و تناسل و زاد و ولد 

prostaglandins”    ؟ ترومبوکسان)

 ها ؟ لوکوتری

2937

5000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

2937 روتوزید و مشتقات و ترکیبات آن

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

روتین ( و   " Rutosideروتوزید ) 

 مشتقات آن

2938

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

گلیکوزیدها ی طبیعی یا ترکیبی تولید 

شده ؟ امالح و نمک های آن؟ اثرات آن؟ 

به جز ) روتوزید و مشتقات و ترکیبات ... 

 آن(

2938

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

2939 خازن ها و قوام دهنده های نی خشخاش

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

آلکالوئیدهای تریاک  و  نظایر و أمثال

مشتقات آن؟ امالح و نمک های این 

تولیدات به جز ) خازن های نی 

 خشخاش... (

2939

1900 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

2939 کافئین و امالح و نمک های آن

3000 

مغازه انبار یا 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

2939 افدرین و امالح و نمک های آن

4100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

نظایر و أمثال افدرین)افدرین 

( و امالح و  INN) "پسودو افدرین"کاذب(

 نمک های آن

2939

400 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

2939 "غ م س "افدرین و امالح و نمک های آن

4900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

2939 و امالح و نمک های آن INN فنیتیلین

5100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

امینو فیلین و مشتقات و تئوفیلین و 

ترکیبات آن؟ امالح و نمک های این 

و امالح  " INN"تولیدات به جز )فنیتیلین

 .و نمک های آن(

2939

5900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

و امالح و نمک های  "INN "ارگوتامین

 آن

2939

6200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

اولیه  مواد  1

 صنعت بر اساس کاربرد

 آلکالوئیدهای چاودار ارگوتنظایر و امثال 

" Rye ergot"  و  "آرگوت چاودار

مشتقات و ترکیبات و امالح و نمک های 

 "غ م س"آن 

2939

6900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

 ( ecgonineکوکائین  و اکگونین )

) لوومتامفتمین

levometamfetamine  ،)

راسمیک های  ( DCI)  امینمتامفت

( امالح و نمک  racemateمتامفتامین )

ها و استرها و مشتقات و ترکیبات دیگر 

 این تولیدات

2939

7900 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

طبیعی یا   آلکالوئیدهایو امثال نظایر 

ترکیبی تولید شده، امالح و نمک های آن 

استرها و مشتقات و و تاصیرات آن و 

 ترکیبات دیگر آن

2939

8000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

از نظر شیمیایی شکر خالص؟  به استثناء 

ساکاروز ؟ الکتور؟  مالتوز؟ گلوکز و 

 فروکتوز ) لوولوز(.

2940

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

پنی سیلین ها  و مشتقات و ترکیبات آن 

 اسید پنی سیلینیککه از ساختار

"penicillanique"  برخوردار است و

امالح و نمک های این تولیدات و 

 محصوالت

2941

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

و مشتقات و ترکیبات  استرپتومایسین ها

 آن و امالح و نمک های این تولیدات

2941

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

تتراسایکلین و مشتقات و ترکیبات آن و 

امالح و نمک های این تولیدات و 

 محصوالت

2941

3000 

 انبار یا مغازه

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

کلرامفنیکل  و مشتقات و ترکیبات و امالح 

 و نمک های آن

2941

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

اریترومایسین و مشتقات و ترکیبات و 

 آن و نمک های امالح

2941

5000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

2941 "غ م س"آنتی بیوتیک ها ، 

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

2942 ترکیبات آلی و ارگانیک دیگر

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع دارویی

3001 غدد و اعضاء دیگر بدن و ترشحات آن

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم و   1

 تجهیزات پزشکی

کبدها و امالح آن . مواد غدد خشک شده، 

انسانی و حیوانی مهیا شده جهت استفاده 

و استعمال  پزشکی که در موضع و مکان 

 دیگر ذکر نشده است.

3001

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع دارویی

مواد و عناصر تشکیل آنتی سرم ها و 

 دهنده خون

3002

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

تجهیزات و   1

 معرّف های آزمایشگاهی

آنتی سرم ها  و مواد و عناصر تشکیل 

دهنده خون و تولیدات و محصوالت ایمنی 

و مصونیت هرچند که اصالح و تغییر داده 

شود یا به روش های  زیست فناوری و 

دست یافته شود، :  بیوتکنولوژی  بر آن

تولیدات ایمنی غیر مخلوط که به شکل 

دوزها تحویل داده نشده و عرضه نشده 

است و برای خرده فروشی آماده و فراهم 

 نشده است.

3002

1300 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

تجهیزات و   1

 معرّف های آزمایشگاهی

آنتی سرم ها و  مواد و عناصر تشکیل 

 محصوالت ایمنی دهنده خون و تولیدات و

و مصونیت هرچند که اصالح و تغییر داده 

شود یا به روش های  زیست فناوری و 

بیوتکنولوژی  بر آن دست یافته شود، : 

تولیدات ایمنی که به شکل دوزها تحویل 

داده شده و عرضه شده است و برای خرده 

 فروشی آماده و فراهم شده است.

3002

1500 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

تجهیزات و   1

 معرّف های آزمایشگاهی

3002 )پزشکی( انسانییواکسن های طب

4100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

3002 واکسن های  دامپزشکی

4200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

تجهیزات و   1

 معرّف های آزمایشگاهی

واکسن ها و توکسین ها و موجودات 

میکروسکوپی کاشته شده ) به استثناء 

 مخمرها ( و تولیدات مشابه : غیر آن

3002

4900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

تجهیزات و   1

 معرّف های آزمایشگاهی

مزارع و اماکن کاشت سلولها ، هرچند که 

اصالح و تغییر یافته باشد یا اصالح و تغییر 

داده نشود : تولیدات و محصوالت سلول 

 درمانی و درمان با سلولها.

3002

5100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

تجهیزات و   1

 معرّف های آزمایشگاهی

خون انسانی؟  خون حیوانی آماده شده؟ 

جهت استفاده و استعمال در طب و 

 "غ م س"پزشکی درمانی... 

3002

9000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

داروهای   1

 انسانی و دامی

محتوی پنسیلین ها یا داروهایی که 

مشتقات و ترکیبات آن  با ساختار  اسید 

پنسیلینیک یا استرپتوماسین ها  یا 

 مشتقات و ترکیبات آن است.

3003

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

واکسن ها و   1

 لوازم دامی و دامپزشکی

که محتوی  آنتی بیوتیک ها غیر آن ، 

 است.

3003

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

داروهای   1

 انسانی و دامی

داروهایی که محتوی انسولین است که 

جهت خرده فروشی فراهم و آماده نشده 

 است.

3003

3100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

داروهای   1

 انسانی و دامی

  05،30، یا 30، 02داروها ) در بندهای : 

ذکر شده است.. که جهت خرده  30، 06یا 

 فراهم نشده است.فروشی آماده و 

3003

3900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

داروهای   1

 انسانی و دامی

داروهای دیگر که محتوی هورمون ها یا 

تولیدات و محصوالت دیگر داخل شده در 

 است. 29، 37بند 

3003

4900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

داروهای   1

 انسانی و دامی

داروهای مخلوط شده و ترکیبی جهت 

درمانی یا پیشگیری که جهت خرده طب 

غ م "فروشی آماده و فراهم نشده است.

 ."س

3003

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

داروهای   5

 انسانی و دامی

داروهایی که محتوی پنسیلین یا مشتقات 

و ترکیبات  با ساختار اسید پنیسیلیک یا 

استرپتومایسینات یا مشتقات و ترکیبات 

 ."م.ل. ت"آن است

3004

1000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

داروهای   5

 انسانی و دامی

داروهای دیگر که محتوی آنتی بیوتیک ها 

 است.

3004

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

داروهای   5

 انسانی و دامی

3004 داروهایی که محتوی انسولین است.

3100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

داروهای   5

 انسانی و دامی

داروهایی که محتوی هورمون های پوسته 

استروئیدها است ) کورتیکو 

 ، ( corticostwroidesاستروئید

 مشتقات آن یا  أمثال و نظایر ساختاری آن

 است.

3004

3200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

داروهای   5

 انسانی و دامی

داروهایی که محتوی هورمون ها یا 

، 37بند تولیدات و محصوالت وارد شده در 

است و محتوی آنتی بیوتیک ها نیست  29

 ."غ م س"

3004

3900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

داروهای   5

 انسانی و دامی

داروهای دیگر که محتوی امثال و نظایر 

یا مشتقات و ترکیبات آن  آلکالوئیدها

 است.

3004

4900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

داروهای   5

 انسانی و دامی

دیگر که محتوی ویتامین ها یا داروهای 

تولیدات و محصوالت دیگر وارد شده در 

 است. 29، 36بند 

3004

5000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

داروهای   5

 انسانی و دامی

داروها ) به استثناء انواع وارد شده 

(..  06، 30یا  30،05؟  30،02دربندهای 

غ م  "مواد و عناصر تشکیل دهنده ... 

 ."س

3004

9000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم و   10

 تجهیزات پزشکی

باندها و نوارهای زخم بندی چسبنده و 

انواع دیگر آن که دارای الیه چسبنده 

 است.

3005

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم و   10

 تجهیزات پزشکی

و بندها و نوارهای دیگر و انواع مشابه آن ) 

نوارهای زخم بندی و مثل باندها و 

کمپرس ها ( که با مواد  دارویی پوشیده 

شده است یا جهت خرده فروشی و 

استفاده و استعمال پزشکی یا جراحی یا 

دندانپزشکی یا دامپزشکی آماده و فراهم  

 شده است.

3005

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

نخ ها و بخیه های جراحی  و انواع و اقالم 

استریل شده جهت بخیه زدن زخم ها ، 

ضد مواد چسبنده و شاخه های المینار و 

 چسبندگی، جهت استفاده پزشکی.

3006

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

تجهیزات و   5

 معرّف های آزمایشگاهی

3006 معرّف های معده جهت تعیین گروه خونی

2000 

یا مغازه  انبار

 کارگر 2+ 

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

مواد آماده شده مات و تیره و غیرشفاف در 

ف های معرّمعاینه با اشعه ایکس،  

تشخیصی در نظر گرفته شده برای تجویز 

 .به بیماران

3006

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم و   10

 تجهیزات پزشکی

سیمان دندان  و دیگر محصوالت و 

تولیدات  به کاررفته در پرکردن دندانها  و 

سیمان به کاررفته جهت ترمیم استخوان 

 ها

3006

4000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم و   10

 تجهیزات پزشکی

قوطی ها و جعبه ها و مجموعه های  

"kits" کمکهای اولیه 

3006

5000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

داروهای   10

 انسانی و دامی

مواد شیمیایی  جهت جلوگیری از بارداری 

که اساس و اصل آن هورمون ها  یا 

( است یا اسپرم 2937تولیدات دیگر بند )

 کش ها

3006

6000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم و   10

 تجهیزات پزشکی

مواد ژالتینی  جهت استعمال و استفاده در 

به  "دامپزشکی" یطب انسانی  یا طب دام

عنوان سورتمه ای برای اجزاء  جسم 

 فرایندها عملیات وعمل ها و در

3006

7000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم و   10

 تجهیزات پزشکی

لوازمی که به طور واضح  می توان آن را 

شناخت و این که آن لوازم جهت  سوراخ 

های ایجاد شده  در پوست در خالل عمل 

خارج شدن مدفوع یا ادرار  جراحی و برای

 فراهم شده است.

3006

9100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

کودها با اصل حیوانی  یا گیاهی ، کودهای 

ناشی از  ترکیب و آمیزش یا درمان 

شیمیایی  تولیدات  و محصوالت حیوانی یا 

 گیاهی .

3101

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

3102 اوره هرچند که محلول های آبی باشد.

1000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

3102 سولفات آمونیوم

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

کودها با امالح و نمک های  

و مخلوط ها و ترکیب  )مضاعف(دوگانه

وم هایی از سولفات آمونیوم  و نیترات آمونی

. 

3102

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

به شرط این که  1

توضیحات و 

توصیفات تجاری، 

نیترات آمونیوم 

طبی و پزشکی 

متعلق به مرکز و 

موسسه صنعتی 

موجود باشد که 

فقط به موجب 

اعتبارنامه و کتاب 

تخصیص صنعتی 

 می نماید فعالیت

مواد اولیه 

 صنایع دارویی

نیترات آمونیوم هرچند که در محلول های 

 آبی باشد) نیترات آمونیوم طبی و پزشکی(.

3102

3000 

انبار یا مغازه 

+ کارگر 2+ 

مرکز و 

موسسه 

 صنعتی

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

3102 نیترات سدیم

5000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 کودها و آفت  1

 کش های کشاورزی

امالح و نمک های دوگانه )مضاعف ( و 

مخلوط ها و ترکیب هایی از  نیترات 

 کلسیم و نیترات آمونیوم .

3102

6000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

مخلوط ها و ترکیب هایی از  اوره و نیترات 

آمونیوم در محلول های آبی  یا محلول 

 آمونیاک.

3102

8000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

غیر آن؟ به گونه ای که درآن باره مخلوط 

ها و ترکیب هایی است که در بندهای 

 فرعی پیین ذکر نشده است.

3102

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

از پنتا درصد  یا وزن بیشتر   35محتوی 

 اکسید فسفر است.

3103

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

به شرط این که   1

توصیفات و 

توضیحات ماده ، 

تحت عنوان دسته 

و گروه درج و 

گنجانده شود، و 

نیز تحت عنوان 

فصل مربوطه درج 

 و گنجانده شود.

کودها و آفت 

 کش های کشاورزی

 

3103 سوپر فسفات

1900 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت کش های   1

 کشاورزی

 

 به جز کودهای فسفاتی شیمیایی  یا فلزی

 ) سوپر فسفات(

3103

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت کش های   1

 کشاورزی

 

3104 کلرید پتاسیم

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت کش های   1

 کشاورزی

 

3104 سولفات پتاسم

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

 

پتاسیم  شیمیایی  یا فلزی. به جز کودهای 

 ) کلرید پتاسیم، سولفات پتاسیم(

3104

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

 

که همچون قرص ها و  31تولیدات فصل  

کاورها و  دیسک ها  یا به أشکال مشابه  در

پوشش ها و درب پوشهایی  بسته بندی 

کیلوگرم  10شده است که وزن آن بالغ بر 

 است.

3105

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

 

کودهای شیمیایی  یا فلزی محتوی سه 

عنصر غنی شده :  نیتروژن و فسفر و 

 پتاسیم است.

3105

2000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

 

ارتوفسفات ) فسفات دی آمونیوم هیدروژن 

 دی آمونیوم (

3105

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

 

دی آمونیوم  هیدروژن ارتوفسفات  یا 

مخلوط ها و ترکیب هایش همراه با  دی 

 آمونیوم هیدروژن ارتوفسفات.

3105

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

 

کودهای شیمیایی یا فلزی دیگر که 

 محتوی نیترات و فسفات است.

3105

5100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

 

کودهای شیمیایی  یا فلزی دیگر دو عنصر 

غ. م.  "غنی شده  فسفر و نیتروژن است

 ."س

 

3105

5900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

 

کودهای شیمیایی یا فلزی محتوی  دو 

 عنصر غنی شده فسفر و پتاسیم است.

 

 

 

3105

6000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   1

 کش های کشاورزی

 

کودهای شیمیایی  یا فلزی محتوی دو  یا 

 ."غ . م. س"غنی شده است... سه عنصر 

3105

9000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

3201 ) اقاقیا( "میموزا "عصاره میموسا

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

پاک کننده دیگر، مواد پاک عصاره گیاهی 

امالح و نمک های  برنزه کننده و کننده  و

آن و تاثیرات آن و مشتقات و ترکیبات 

 ."غ. م. س "دیگر

3201

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

3202 پاک کننده و برنزه کننده آلی ترکیبیمواد 

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

کننده و برنزه کننده ، غیر آلی ؟  مواد پاک 

مواد پاک کننده و برنزه کننده ، مواد 

آنزیمی جهت استفاده قبل از پیراستن و 

 پاک کردن و برنزه کردن.

3202

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

مواد رنگ آمیزی که اصل آن  گیاهی یا 

اصل و پایه آن، حیوانی  است و موادی که 

مواد  رنگ آمیزی  از اصل گیاهی یا 

 حیوانی  است، غ . م. س.

3203

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

رنگ هایی از مواد رنگ آمیزی آلی و 

 ترکیبی

3204

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

اسیدی ؟  هرچند که فلزی و  رنگ های

متالیزه باشد؟ و موادی که اساس و اصل 

 آن  این رنگ هاست؟  رنگ ها با موادش.

3204

1200 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

رنگ هایی از مواد رنگ آمیزی آلی و 

و رنگ های اصلی و اساسی  و  ترکیبی

موادی که اصل و اساس آن، این رنگ 

 هاست.

3204

1300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

رنگ هایی از مواد رنگ آمیزی آلی و 

ترکیبی و رنگ های مستقیم و موادی که 

 اصل و اساس آن، این رنگ هاست.

3204

1400 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

رنگ ها و موادی که اصل و اساس آن این 

 رنگهاست.

3204

1500 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

رنگ هایی از مواد رنگ آمیزی آلی و 

ترکیبی وواکنش دهنده  و موادی که اصل 

 و اساس آن، این رنگهاست.

3204

1600 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

رنگ هایی از مواد رنگ آمیزی آلی و 

ترکیبی، سطحی و موادی که اصل و 

 اساس آن، این رنگهاست.

3204

1700 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

غ. " مواد رنگ آمیزی آلی  و ترکیبی دیگر

.  و مواد آن  و مخلوط ها و ترکیب "م. س

 هایی از مواد  رنگ آمیزی آلی و ترکیبی.

3204

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

تولیدات و محصوالت آلی ترکیبی  از انواع  

به کاررفته  همچون عوامل  افزایش شعاع 

 و پرتو نوری.

3204

2000 



 
 

 

یا مغازه انبار 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

 تابناک و تولیدات آلی ترکیبی از انواع

 درخشان

3204

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

مهیا شده و  الک رنگ های رسوبی

این فصل که   3مشخص در نکته و تبصره 

 رنگهای الک است. اصل و اساس آن

3205

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

رنگ های   1

  "پگیمت"سطحی 

پراکنده شده در محیط 

شمول  آبی همراه با عدم

 فراگیری رنگ روغن و 

رنگ های سطحی  و مواد آن که وزن آن 

درصد دی اکسید تیتان است و  80برابر با 

بر روی ماده خشک مورد استفاده قرار می 

 گیرند .

3206

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

رنگ های   1

  "پگیمت"سطحی 

پراکنده شده در محیط 

آبی همراه با عدم شمول 

 و  فراگیری رنگ روغن

رنگ های سطحی  و مواد آن که وزن آن 

درصد دی اکسید تیتان است و  80برابر با 

بر روی ماده خشک مورد استفاده قرار می 

 گیرند .

3206

1900 

یا مغازه انبار 

 کارگر 2+ 

رنگ های   1

  "پگیمت"سطحی 

پراکنده شده در محیط 

آبی همراه با عدم شمول 

 و  فراگیری رنگ روغن

و موادی رنگی که اصل رنگ های سطحی 

 و اساس آن  ترکیبات کروم است.

3206

2000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

رنگ های   1

  "پگیمت"سطحی 

پراکنده شده در محیط 

همراه با عدم شمول آبی 

 و  فراگیری رنگ روغن

)  مواد رنگ آمیزی دیگر و مواد دیگر الزارد

 آبی الترامارین( و مواد آن.

3206

4100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

رنگ های   1

  "پگیمت"سطحی 

پراکنده شده در محیط 

آبی همراه با عدم شمول 

 و  فراگیری رنگ روغن

دیگر مواد رنگ آمیزی دیگر و مواد 

لیتوپون و رنگ های سطحی و موادی که 

 اصل و اساس آن سولفید روی است.

3206

4200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

رنگ های   1

  "پگیمت"سطحی 

پراکنده شده در محیط 

آبی همراه با عدم شمول 

 و  فراگیری رنگ روغن

مواد رنگ آمیزی دیگر و مواد رنگی دیگر 

 ."غ م س"

3206

4900 

مغازه انبار یا 

 کارگر 2+ 

رنگ های   1

  "پگیمت"سطحی 

پراکنده شده در محیط 

آبی همراه با عدم شمول 

 و  فراگیری رنگ روغن

تولیدات و محصوالت غیر آلی از انواع به 

کار رفته همچون عوامل نورانی و 

 درخشنده )لومینوفور(

3206

5000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

رنگ های   1

  "پگیمت"سطحی 

پراکنده شده در محیط 

آبی همراه با عدم شمول 

 و  فراگیری رنگ روغن

3207 رنگ های سطحی )پگیمت( مهیا شده؟

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

رنگ های   1

  "پگیمت"سطحی 

پراکنده شده در محیط 

آبی همراه با عدم شمول 

 و  فراگیری رنگ روغن

ترکیبات شیشه ای؟ معجون ها و 

مایع جهت رنگ آمیزی خمیرهای نیمه 

سفال که اصل و اساس آن، خاک رس 

 است هرچند که رنگارنگ باشد.

 

3207

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

رنگ های   1

  "پگیمت"سطحی 

پراکنده شده در محیط 

آبی همراه با عدم شمول 

 و  فراگیری رنگ روغن

3207 براق کننده های مایع و مواد مشابه

3000 

 انبار یا مغازه

 کارگر 2+ 

رنگ های   1

  "پگیمت"سطحی 

پراکنده شده در محیط 

آبی همراه با عدم شمول 

 و  فراگیری رنگ روغن

مواد شیشه ای و شیشه دیگر  به شکل 

پودر  یا گرانول ها یا ورقه های نازک 

 کوچک

3207

4000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

+ کارگر 2+ 

موسسه و 

مرکز 

 صنعتی

به شرط این که   1

 موسسه و مرکز

صنعتی موجود و 

پابرجا باشد، و 

فعالیت نماید، و 

ماده متضمّن 

کتاب تخصیص 

 "صنعتی 

صادره  "اعتبارنامه

از جانب مدیر 

صنعت مربوطه 

است و محتوی 

رنگ های روغنی 

با همه اشکال و 

صورت هایش 

 است

مواد اولیه 

 صنعت بر اساس کاربرد

وارنیش یا جالدهنده و براق کننده که 

 پلی استرها می باشد.اصل و اساس آن 

3208

1000 

انبار یا مغازه 

+ کارگر 2+ 

موسسه و 

مرکز 

 صنعتی

به شرط این که  10

مرکز و موسسه 

صنعتی موجود و 

پابرجا باشد و 

فعالیت نماید و 

ماده متضمّن 

کتاب تخصیص 

مواد اولیه 

 صنعت بر اساس کاربرد

روغن ها  و ورنیش و جالدهنده و براق 

کننده که اصل و اساس آن، پلیمرهای 

ترکیبی یا طبیعی  اصالح شده  از نظر 

شیمیایی و پراکنده یا  ذوب شده در 

محیط غیر آبی است، و اصل و اساس آن، 

یا  پلی استرها یا پلیمرهای اکریلیکی

 وینیلی است.

3208

9000 



 
 

 

 "صنعتی 

صادره  "اعتبارنامه

از جانب مدیر 

صنعت مربوطه 

است و محتوی 

رنگ های روغنی 

اشکال و با همه 

صورت هایش 

 است.

انبار یا مغازه 

+ کارگر 2+ 

موسسه و 

مرکز 

 صنعتی

به شرط این که  10

مرکز و موسسه 

صنعتی موجود و 

پابرجا و در حال 

فعالیت باشد و 

 ماده

متضمّن کتاب 

تخصیص صنعتی 

 "اعتبارنامه "

است و مطابق با  

نیروی تولید باشد 

و توضیحات و 

توصیفات تجاری 

ماده چسبی 

مواد اولیه 

 صنعت بر اساس کاربرد

3209 "التکس "ماده چسبی 

1000 



 
 

 

 باشد. "التکس"

انبار یا مغازه 

+ کارگر 2+ 

موسسه و 

مرکز 

 صنعتی

به شرط این که  10

مرکز و موسسه 

صنعتی موجود و 

پابرجا و در حال 

فعالیت باشد و 

ماده متضمن 

کتاب تخصیص 

 "صنعتی 

صادره  "اعتبارنامه

از جانب مدیر 

صنعت مربوطه 

باشد و محتوی 

رنگ های روغنی 

با همه اشکال و 

صورت های آن 

 باشد

رنگ های 

  "پگیمت"سطحی 

پراکنده شده در محیط 

آبی همراه با عدم شمول 

 وغنو  فراگیری رنگ ر

روغن های دیگر  و وارنیش و جال دهنده و 

روغن های رنگ براق کننده ) درآن باره،  

مینا و لعابی  و رنگ های آبی  و رنگ های 

سطحی  )پگیمت( مهیا و فراهم شده در 

آب، از نوع به کار رفته در فرایندها و 

عملیات مهیا نمودن نهائی پوست ها و 

 چرم ها.

3210

0000 

 انبار یا مغازه

 کارگر 2+ 

مواد اولیه صنعت  10

 براساس  کاربرد

خشک کن 

 های آماده شده

3211 خشک کن های آماده

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

رنگ های   10

  "پگیمت"سطحی 

پراکنده شده در محیط 

) در آن باره  "پگیمت "رنگ های سطحی 

پودرها و فویل ها و ورق های نازک فلزی 

مطرح است ( که در محیط غیرآبی 

3212

1000 



 
 

 

آبی همراه با عدم شمول 

 و  فراگیری رنگ روغن

خمیر  پراکنده شده است، به شکل مایع  یا 

به کارگرفته شده در صنعت رنگ از نوع 

روغن است ) درآن باره رنگ های مینا 

مطرح است(، ورق ها و برگه های مهر مهیا 

کال و صورت ها یا در پوشش شده به أش

 ها و درب پوش هایی جهت خرده فروشی.

انبار یا مغازه 

+ کارگر 2+ 

موسسه و 

مرکز 

 صنعتی

شرط است که  10

جهت موسسه و 

مرکز صنعتی 

موجود باشد و در 

حال فعالیت 

باشد، و در ضمن 

حدود تخصیص 

صنعتی 

صادر  "اعتبارات"

شده از جانب 

مدیر صنعت 

در  مربوطه و

ضمن حدود و 

چهارچوب نیروی 

 تولید عملی باشد.

رنگ های 

  "پگیمت"سطحی 

پراکنده شده در محیط 

آبی همراه با عدم شمول 

 و  فراگیری رنگ روغن

)  "پگیمت "رنگ های سطحی  دیگر 

درآن باره پودرها  و ورق ها و فویل های 

فلزی مطرح است( که در محیط غیرآبی 

پراکنده شده است، به شکل مایع  یا خمیر  

از نوع به کارگرفته شده در صنعت رنگ 

روغن است ) درآن باره رنگ های مینا 

رنگ ها و مواد رنگ آمیزی مطرح است(، 

ه به أشکال و صورت ها یا در مهیا شددیگر 

پوشش ها و درب پوش هایی جهت خرده 

 فروشی.

3212

9000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 کاغذ و لوازم  10

 مدرسه بدون التحریر

 کیف

رنگهایی برای هنرمندان  و دانشجویان و 

دانش آموزان و نقاشان تابلوها  یا جهت 

اصالح درج رنگها  یا جهت سرگرمی  و 

رنگ های مشابه  به شکل دیسک ها  یا در 

لوله هایی یا شیشه هایی  یا بطری هایی  

یا ظرف ها و کاسه هایی یا درب پوش 

های مشابه به شکل مجموعه های 

 ." ”setsمتناسب 

3213

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

به شرط این که  10

مشتمل بر بازی 

های کودکان و 

خمیرهای 

 کودکان نباشد

کاغذ و لوازم 

التحریر مدرسه بدون 

 کیف

رنگ های دیگر برای هنرمندان  و 

دانشجویان و دانش آموزان و نقاشان 

تابلوها  یا جهت اصالح درج رنگها  یا 

های مشابه  به  جهت سرگرمی  و رنگ

شکل دیسک ها  یا در لوله هایی یا شیشه 

هایی  یا بطری هایی  یا ظرف ها و کاسه 

 هایی یا درب پوش های مشابه

3213

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

به شرط این که  10

محتوی 

خمیرهایی نباشد 

که  در پاکسازی 

سطح ها و رنگ 

های روغنی 

 -استفاده می شود

در حالی که 

توضیح و توصیف 

خمیرهای 

 ندهتثبیت کن

خمیرهای تثبیت کننده شیشه، خمیرهایی 

جهت رفع و بستن شکاف ها و سوراخ ها و 

روزنه ها و سیمان رزینی و ترکیبات 

استحکام پرکردن  فاصله ها جهت حفظ و 

پیشگیری از نفوذ و خمیرهای دیگر جهت 

پرکردن شکاف ها و سوراخ ها و 

خمیرهایی جهت صاف نمودن سطح ها 

 قبل از رنگ روغن.

3214

1000 



 
 

 

در رابطه با 

سیلیکون است و 

شرط است که 

موسسه و مرکز 

صنعتی موجود 

باشد و در حال 

فعالیت باشد و 

سیلیکون را تولید 

و بسته بندی 

 نماید.

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

به شرط این که  10

محتوی 

خمیرهایی نباشد 

که  در پاکسازی 

سطح ها و رنگ 

های روغنی 

 -استفاده می شود

در حالی که 

توضیح و توصیف 

در رابطه با 

سیلیکون است و 

شرط است که 

موسسه و مرکز 

خمیرهای 

 تثبیت کننده"

موادی که حامل حرارت نیستند و جهت 

پوشاندن  ویترین ها و نماها یا دیوارهای 

یا سقف و همکف ها داخلی  یا زمینه ها 

ها  یا مشابه آن مورد استفاده قرار می 

 گیرد.

3214

9000 



 
 

 

صنعتی موجود 

باشد و در حال 

فعالیت باشد و 

تولید سیلیکون را 

و بسته بندی 

 نماید.

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

3215 جوهر سیاه چاپ جوهرها  10

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

3215 جوهر چاپ به جز جوهر سیاه جوهرها  10

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

به شرط این که  10

جوهرها، 

منحصربه فرد و 

 انحصاری باشد

جوهر نگارش یا نقاشی و انواع جوهرهای  جوهرها

 دیگر

3215

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع شیمیایی

3301 روغن های معطر  از پرتقال

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع شیمیایی

3301 "غ م س"روغن های معطر از مرکبات 

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع شیمیایی

منتا "روغن های معطر از نعناع فلفلی 

 "پیپریتا 

3301

2400 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع شیمیایی

 مروغن های معطر  از انواع دیگر نعناع )غ 

 س(.

3301

2500 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع شیمیایی

روغن های معطر از غیر مرکّبات ) غ م 

 س(

3301

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 شیمیاییصنایع 

3301 (مواد رزینی  معطر )رزینوئید

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع شیمیایی

رزینهای روغنی  خالص، محلول های 

روغنی معطر، تولیدات ثانویه و جانبی 

توربینه، آب های مقطر  معطر و محلولهای 

 آبی  از روغن های معطر

3301

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع غذایی

مخلوط ها و ترکیب های مواد معطر  ) 

درآن باره محلول های  الکلی مطرح است( 

و اصل و اساس آن،  یک ماده یا بیشتر  از 

این مواد  معطر خام و اولیه  از انواع به کار 

رفته در صنایع غذائی  یا صنعت نوشیدنی 

 هاست :

3302

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2 +

مواد اولیه   1

صنایع شیمیایی یا 

 دارویی

مخلوط ها و ترکیب های مواد معطر و 

مخلوط ها و ترکیب هایی که اصل و اساس 

آن، یک ماده یا  بیشتر از یک ماده ، مواد 

خام و اولیه ، جهت صنایع غیر غذایی ) غ 

 م س( است.

3302

9000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

+ کارگر 2+ 

و  موسسه 

 مرکز

 صنعتی

اقالم تعیین به  30

شکل اولیه اش، 

منحصرا از این 

بند، برای موسسه 

صنعتی موجود و 

در حال فعالیت و 

به موجب کتاب 

اعتبارن"تخصیص

 "امه 

مواد اولیه 

 صنایع شیمیایی

3304 لب و زیبایی لوازم آرایش

1000 

انبار یا مغازه 

+ کارگر 2+ 

موسسه و 

تاسیسات 

 صنعتی

اقالم تعیین به  30

شکل اولیه اش، 

منحصرا از این 

بند، برای موسسه 

صنعتی موجود و 

در حال فعالیت و 

به موجب کتاب 

اعتبارن"تخصیص

 "امه 

مواد اولیه 

 صنعت بر اساس کاربرد

3304 لوازم آرایش و زیبایی  چشم ها

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

به شرط این که  30

محتوی خمیر 

دندان و مواد پاک 

کننده و تمیز 

لوازم و 

 تجهیزات پزشکی

لوازم مراقبت و حفاظت از دندانها ) مواد 

 بلیچینگ"آشکارکننده  و سفیدکننده 

 رنگ اساسی و اصلی دندانها"

3306

1000 



 
 

 

کننده و مواد 

آرایشی نباشد و 

این که توصیف و 

شرح تجاری در 

رابطه با مواد 

سفید کننده رنگ 

اساسی و اصلی 

 دندانهاست

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم و   30

 تجهیزات پزشکی

ماده نخ ها و نخ های دندانها جهت تمیز 

نمودن و پاک کردن  بین دندانها ) دنتال 

 فلوس(

3306

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

به شرط این که  30

محتوی 

تمیزکننده ها و 

پاک کننده های 

دندانها مثل 

خمیردندانها و 

لوازم درخشان 

کننده دندانها 

نباشد و منحصرا 

مطابق با 

نامگذاری وارده 

باشد  و توصیف و 

مواد اولیه 

 صنعت بر اساس کاربرد

مواد جهت حفاظت از دهان  یا دندانها )غ 

 م س(

ماده پودری جهت تثبیت دندانهای 

 مصنوعی

3306

9000 



 
 

 

توضیح تجاری  

 در رابطه با ماده

پودرها جهت 

تثبیت دندان های 

 مصنوعی است

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم و   30

 تجهیزات پزشکی

محلول های پاک کننده و استریل کننده  

و مرطوب کننده لنزهای تماسی و چشم 

 های مصنوعی

3307

9010 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   10

 صنایع شیمیایی

3401 لوازم و مواد صابونی به شکل فتیله ها

2010 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع شیمیایی

عوامل آلی فعال و موثر از نظر سطح ) 

اصالح کننده فشار و تنش سطحی ( 

هرچند که جهت خرده فروشی مهیا باشد: 

اسیدهای سولفونیک بنزن آلکیل اسیدهای 

 خطی و نمک های آنها

3402

3100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع شیمیایی

عوامل  آلی فعال و موثر دیگر از نظر 

)اصالح کننده فشار و تنش سطحی سطح، 

هرچند که جهت خرده فروشی مهیا  (

 .باشد

3402

3900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 شیمیاییصنایع 

عوامل  آلی فعال و موثر دیگر از نظر 

سطح، هرچند که جهت خرده فروشی مهیا  

 باشد: کاتیونی ) بار مثبت(.

3402

4100 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع شیمیایی

عوامل  آلی فعال و موثر دیگر از نظر 

سطح، هرچند که جهت خرده فروشی مهیا  

 باشد. غیر یونی.

3402

4200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع شیمیایی

عوامل  آلی فعال و موثر دیگر از نظر 

سطح، هرچند که جهت خرده فروشی مهیا  

 باشد.

3402

4900 

انبار یا مغازه 

+ کارگر 2+ 

تاسیسات 

 صنعتی

به شرط این که  20

ماده اولیه صنعت 

و وارد شده در 

کتاب تخصیص 

 "اعتبارنامه"

باشد، و به شرط 

این که محتوی 

هیچ یک از انواع 

عطرپارفان و آب 

های مقطر 

موسسه و مرکز 

صنعتی موجود، 

نباشد و موسسه و 

مرکز صنعتی به 

موجب کتاب 

 "تخصیص 

 "اعتبارنامه

مواد اولیه 

 وییصنایع دار

عوامل  آلی فعال و موثر دیگر از نظر 

سطح، )اصالح کننده فشار و تنش سطحی 

(هرچند که جهت خرده فروشی مهیا  

 باشد.

3402

9000 



 
 

 

 فعالیت نماید.

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   10

 صنایع شیمیایی

مواد روغن کاری  جهت بررسی مواد 

نساجی  یا پوست و چرم  یا خز  یا مواد 

درصد   70دربردارنده حدود دیگر  که 

روغن های نفتی  یا روغن های مواد 

 .معدنی و فلزی قیری است

3403

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   10

 صنعت بر اساس کاربرد

درصد   70مواد روغن کاری  که محتوی 

مواد فلزی روغن های نفتی  یا روغن های 

 و معدنی قیری است ) غ م س(.

 

3403

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   10

 صنعت بر اساس کاربرد

مواد روغن کاری  جهت بررسی مواد 

نساجی  یا پوست و چرم  یا خز  یا مواد 

دیگر  که دربردارنده روغن های نفتی  یا 

روغن های مواد معدنی و فلزی قیری 

 نیست.

3403

9100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

شرط این که به  10

توضیح و توصیف 

ماده  تحت عنوان 

دسته و گروه درج 

شود و نیز تحت 

عنوان فصل 

مربوطه گنجانده 

 شود.

مواد اولیه 

 صنعت بر اساس کاربرد

مواد روغن کاری  که محتوی روغن های 

نفتی یا روغن های مواد فلزی و معدنی 

 قیری نباشد.) غ م س(.

 

3403

9900 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنایع شیمیایی

شمع های مصنوعی و شمع های مهیا و 

فراهم شده از پلی  )اکسی اتیلن( ) پلی 

 اتیلن گلیکول(

3404

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنایع شیمیایی

شمع های مصنوعی و شمع های مهیا و 

پلی )اکسی اتیلن( ) پلی  غیرفراهم شده از

 اتیلن گلیکول(

3404

9000 

انبار یا مغازه 

+ کارگر 2+ 

تاسیسات 

 صنعتی

جهت موسسه و  10

تاسیسات صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و به 

موجب کتاب 

 "تخصیص

 اعتبارنامه  باشد

مواد اولیه 

 صنعت بر اساس کاربرد

؟  خمیرها  و  "پولیش"مواد براق کننده 

 مشابه برای کفش ها یا پوست و چرممواد 

3405

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

جهت موسسه و  10

تاسیسات صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و به 

موجب کتاب 

 "تخصیص

 اعتبارنامه  باشد

مواد اولیه 

 صنعت بر اساس کاربرد

؟  خمیرها  و  "پولیش"مواد براق کننده 

نگهداری از مواد مشابه جهت حفاظت و 

 تولیدات و محصوالت چوبی .

3405

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

به شرط این که  10

محتوی مواد 

مواد اولیه 

 صنایع غذایی

و  "پولیش "مواد براق کننده دیگر 

خمیرها و خمیرهای جالء دهنده و صیقل 

3405

9000 



 
 

 

درخشان کننده 

مختلف نباشد) 

تمیزکننده ها و 

پاک کننده ها و 

صابون و پولیش و 

مواد معطر و 

واکس ها و براق 

کننده های کفش 

ها و خمیرهای 

تثبیت کننده و 

 شمع های هدیه (

و منحصرا در 

ضمن بسته ها یا 

بشکه هایی جهت 

استعمال و 

سبزیجات استفاده 

و میوه ها و 

 مرکبات می باشد.

دهنده و براق کننده و مواد مشابه) هرچند 

که  به شکل کاغذ یا ورق یا مواد پرکننده  

یا نمد یا پالستیک سلولی  یا الستیک 

سلولی، آغشته شده یا پوشیده شده از این 

شمع های موم ها ومواد باشد( به استثناء 

 . 34، 04وارد شده در بند 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

شرط این که به  10

محتوی خمیر 

 کودکان نباشد

لوازم و 

 تجهیزات پزشکی

خمیرها جهت ساخت نمونه ها ، و مهیا و 

فراهم شده  جهت سرگرمی کودکان،  

به شمع ها و موم  "موادی از نوع معروف 

ترکیبات  "و  "های  دندانپزشکی 

، مهیا و فراهم شده به شکل  "دندانپزشکی

مجموعه ها یی  یا در پوشش ها و درب 

3407

0000 



 
 

 

پوش هایی که جهت خرده فروشی  فراهم 

ته ها و لوح  ها یا به شده یا به شکل تخ

شکل نعل اسب یا چوب ها یا به شکل 

های مشابه  است، مواد دیگر که جهت 

استعمال و استفاده در دندنپزشکی  فراهم 

و مهیا شده است، که اصل و اساس آن، 

گچ  است )از گچ کلسینه شده یا سولفات 

 کلسیم(.

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع غذائی

3501 پنیز )کازوئین(

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع شیمیایی

امالح و نمک های پنیر ) کازئین ها( و 

چسب . مشتقات و ترکیبات دیگر آن 

 )ماده مالیدنی ( پنیر

3501

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع غذایی

3502 خشک شدهسفیده تخم مرغ، 

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع غذایی

چسب ماهی ژله و مشتقات آن، 

و انواع چسب های دیگر،  از   "آکواریوم"

اصل حیوانی  به جز چسب)ماده مالیدنی( 

 پنیر .

3503

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع دارویی

مواد هضم کننده و هاضم ها و مشتقات و 

ترکیبات  آن، و مواد پروتئینی  دیگر و 

مشتقات و ترکیبات آن  ) غ م س (، 

پودرهای برگ ساالل هرچند که با کروم 

3504

0000 



 
 

 

 درمان صورت گیرد.

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع دارویی

 دکسترین  و انواع دیگر از نشاسته اصالح

 شده و تغییر داده شده

3505

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع شیمیایی

چسب و جال دهنده ای که اصل و اساس  

آن نشاسته  یا دکسترین یا انوع دیگر از 

نشاسته  اصالح شده یا تغییر داده شده 

 است.

3505

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   10

 شیمیاییصنایع 

استعمال و مناسب تولیداتی که سزاوار و 

استفاده است همچون چسب های مهیا 

شده جهت خرده فروشی  و همچون 

 کیلوگرم. 1چسب های به وزن 

3506

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   10

 صنایع شیمیایی

چسب هایی که اصل  اساس آن  

یا  39، 13تا  39، 01پلیمرهای بند 

 الستیک است:

3506

9100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   10

 صنایع شیمیایی

چسب ها ) غ م س ( به جز ) چسب هایی 

که اصل و اساس آن،  پلیمرهای بندهای  

 یا الستیک است(. 39، 13تا  39، 01

3506

9900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع غذایی

3507 کنسانتره های حاصل از آن.مایه پنیر و 

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع شیمیایی

آنزیم ؟ آنزیم های فراهم ده و مهیا شده 

که ذکر نشده است  و در جا و مکان 

دیگری وارد  نشده است، به جز ) مایه 

3507

9000 



 
 

 

 های پنیر و کنسانتره های آن (.

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

لوح ها و تخته ها  و فیلم های مسطح 

جهت عکس برداری و تصویربرداری با 

اشعه ایکس ، حساس و بدون تصویر، از هر 

 ماده ای به جز ورق و کاغذ...

3701

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم یدکی و   10

قطعات تبدیلی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل

فیلم ها جهت تصویربرداری و عکاسی  

فتوگرافیک ، هریک از کناره هایش افزون 

میلیمتر است، و مسطح و حساس   25بر  

 و بدون تصویر است.

3701

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم یدکی و   10

قطعات تبدیلی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل

لوح ها و تخته ها  و فیلم های مسطح 

 جهت عکس برداری و تصویربرداری ؟

فتوگرافیک؟ حساس؟ بدون تصویر؟ ... ) غ 

 م س(.

3701

9900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم یدکی و   10

قطعات تبدیلی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل

فیلم ها به شکل رول ها  با عرض  افزون 

 میلیمتر 35بر 

3700

2980

0 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم یدکی و   10

قطعات تبدیلی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل

رول های ورقی  و کاغذی  و ورق مقوا و 

پارچه ای   جهت عکاسی و تصویربرداری 

فتوگرافیک حساس؟ بدون تصویر به عرض  

 میلیمتر. 610

3703

1000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

به شرط این که  10

توضیحات و 

توصیفات تجاری 

چنین باشد: رول 

های ورق و کاغذ 

مقوا محسوس و 

بدون تصویر و 

ترسیم نشده 

جهت استفاده در 

تصویر و کاربرد در 

عکاسی )تصویر 

فوتوگرافیکی( 

رنگی ) پلی 

چند  "کروم(

 ."رنگ

لوازم یدکی و 

قطعات تبدیلی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل

های ورقی و کاغذی دیگر  و ورق و رول 

کاغذ مقوا، حساس  و بدون تصویر  جهت 

استفاده در عکاسی و تصویربرداری 

فوتوگرافیک رنگی)تصویر رنگی() پلی 

 کروم(.

3703

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

به شرط این که  10

توضیحات و 

توصیفات تجاری 

چنین باشد: رول 

های ورق و کاغذ 

مقوا محسوس و 

بدون تصویر و 

 ترسیم نشده

لوازم یدکی و 

قطعات تبدیلی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل

رول های ورقی و کاغذی دیگر  و ورق و 

 کاغذ مقوا، حساس  و بدون تصویر.

3703

9000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   10

 صنایع شیمیایی

امولسیون ها  جهت ایجاد حساسیت  برای 

و استعمال در عکاسی و  استفاده

 تصویربرداری فوتوگرافیک؟

3707

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   10

 صنایع شیمیایی

مواد شیمیایی )غ م س، جهت عکاسی و 

تصویر برداری فوتوگرافیکی ،محصوالت و 

تولیداتی که جهت تصویربرداری و عکاسی 

فوتوگرافیکی مخلوط و ترکیب نشده است 

. 

3707

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

3801 گرافیت صنعتی

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

موادی که اصل و اساس آن گرافیت یا 

کربن به شکل خمیر یا توده ها  یا تخته ها 

و نیمه  نیمه ساخته شدهو لوح ها  یا مواد 

 تولید شده و ناتمام.

3801

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

3802 زغال چوب فعال

1000 

انبار یا مغازه 

+ کارگر 2+ 

تاسیسات و 

مراکز 

 صنعتی

مراکز و تاسیسات  1

صنعتی موجود و 

پابرجا و در حال 

فعالیت و به 

موجب کتاب 

تخصیصات 

مواد اولیه 

 صنعت بر اساس کاربرد

تولیدات فلزی طبیعی فعال؟ دوده حیوانی 

، درآن باره دوده حیوانی مصرف شده، 

 مطرح است.

3802

9000 



 
 

 

از  "اعتبارنامه ها"

جانب مدیر 

 صنعت مربوطه

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

 ؟ هرچند) رزین مایع ( "تیل"روغن طول

 که تکرار شده باشد.

3803

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

شستشوی قلیایی ؟ هرچند که کنسانتره  

باشد یا شکر از آن حذف شده باشد یا 

تحقیق و بررسی شیمیایی ، ) به جز روغن 

 طول(.

3804

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 بر اساس کاربردصنعت 

رایحه و طعم سقز از صمغ ها و شیره ها  

یا از چوب های صنوبر، یا از فرایند و 

عملیات  ساخت خمیر ورق و کاغذ  به 

 روش سولفات.

3805

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

رایحه و طعم و اسانس سقز حاصل از 

طریق تحقیقات و  فرایند تقطیر  یا از 

بررسی های دیگر چوب های صنوبر، دی 

 پنتن خام . ....

3805

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

3806 کلوفون و سیدهای رزینی

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

3806 صمغ ها  و شیره های استریک

3000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

مشتقات و ترکیبات کلوفون  و اسیدهای 

 رزینی و رایحه ها و طعم ها و اسانس ها و

روغن های کلوفونی و صمغ ها و شیره 

 مذاب ) غ م س.های 

3806

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 کاربردصنعت بر اساس 

، مهیّا ء و DCI( کلوفینوتان  isoددت )

فراهم شده در بسته هایی که  وزن خالص 

گرم تجاوز ننماید و  300آن محتوی از 

فراتر نرود، مواد واسطه ای که  در صنعت 

 1کاالها که در تبصره و نکته  شماره 

 تعیین شده، وارد و گنجانده می شود.

3808

5210 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   30

 صنعت بر اساس کاربرد

حشره کش ها و جونده کش ها و قارچ 

کش ها  و کشنده گیاهان مضر  و آن چه 

که  فرایند رشد را متوقف می نماید و رشد 

گیاهان را تنظیم می نماید، و پاک کننده 

ها و تولیدات مشابه که به أشکال و صورت 

هایی یا با پوشش ها و درب پوش هایی 

خرده فروشی  فراهم شده است، یا جهت 

همچون مواد  یا انواع مشابه ) همچون 

ی گوگردی و نوارها و فتیله ها و شمع ها

ورق هایی که باعث کشتن مگس می 

 شود(.

3808

5990 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   30

 صنعت بر اساس کاربرد

حشره کش ها و جونده کش ها و قارچ 

کش ها  و کشنده گیاهان مضر  و آن چه 

که  فرایند رشد را متوقف می نماید و رشد 

گیاهان را تنظیم می نماید، و پاک کننده 

3808

6290 



 
 

 

ها و تولیدات مشابه که به أشکال و صورت 

هایی یا با پوشش ها و درب پوش هایی 

جهت خرده فروشی  فراهم شده است، یا 

مواد  یا انواع مشابه ) همچون همچون 

نوارها و فتیله ها و شمع های گوگردی و 

ورق هایی که باعث کشتن مگس می 

شود( که در بسته هایی فراهم شده است، 

گرم  300و وزن خالص آن محتوی آن از 

 7،5تجاوز نماید و فراتر رود و بیشتر از  

کیلوگرم نباشد و از این مقدار تجاوز 

 ننماید.

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

مواد  دیگر جهت استفاده و استعمال 

 کشاورزی یا دامپزشکی .

3808

6920 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   30

 کش های کشاورزی

حشره کش ها و جونده کش ها و قارچ 

کش ها  و کشنده گیاهان مضر  و آن چه 

فرایند رشد را متوقف می نماید و رشد که  

گیاهان را تنظیم می نماید، و پاک کننده 

ها و تولیدات مشابه که به أشکال و صورت 

هایی یا با پوشش ها و درب پوش هایی 

جهت خرده فروشی  فراهم شده است، یا 

 همچون مواد یا انواع مشابه.

3808

6990 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   5

 کش های کشاورزی

حشره کش ها جهت استفاده  کشاورزی یا 

 دامی

3808

9110 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

مواد واسطه ای جهت تولید حشره کش 

با آن، خواص وویژگی ها، به شرط این که 

 های مقاومتی حشرات فراهم و مهیا شود.

3808

9120 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   30

 کش های کشاورزی

حشره کش ها جهت غیر استفاده  

 کشاورزی یا دامی

3808

9190 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

مواد واسطه ای جهت تولید قارچ کش ها، 

به شرط این که با آن، خواص وویژگی 

 شود.های مقاومتی قارچ ها فراهم و مهیا 

3808

9210 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

قارچ کش ها جهت استفاده در کشاورزی 

 یا دامی

3808

9220 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   30

 کش های کشاورزی

قارچ کش ها جهت غیر استفاده  

 درکشاورزی یا دامی

3808

9290 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

مواد واسطه ای جهت تولید حشره کش 

ها، به شرط این که با آن، خواص وویژگی 

 های مقاومتی حشرات فراهم و مهیا شود.

3808

9310 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   5

 کش های کشاورزی

جهت   "کشنده گیاهها"گیاه کش ها 

 امور کشاورزیاستفاده در 

3808

9320 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   30

 کش های کشاورزی

که رشد   "کشنده گیاهها "گیاه کش ها

گیاه را متوقف می نماید  یا مانع  غنچه 

دادن و جوانه زدن گیاه می شود یا این که 

رشد را تنظیم می نماید،  در امور 

3808

9390 



 
 

 

 کشاورزی و دامی استعمال نشود.

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

مواد واسطه ای جهت تولید مواد پاک 

 کننده جهت استعمال کشاورزی  یا دامی

3808

9410 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   5

 کش های کشاورزی

مواد پاک کننده جهت استعمال کشاورزی  

 یا دامی

3808

9420 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   30

 کش های کشاورزی

مواد پاک کننده  که در امور کشاورزی  یا 

 دامی استفاده نشود .

3808

9490 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

واسطه ای که در صنعت حشره کش مواد 

ها  یا قارچ کش ها  یا گیاه کش ها  یا 

 مواد پاک کننده وارد می شود.

3808

9910 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   30

 کش های کشاورزی

تولیدات مشابه که به أشکال و صورت 

هایی یا با پوشش ها و درب پوش هایی 

جهت خرده فروشی  فراهم شده است، یا 

به شکل انواع مشابه ) همچون نوارها و 

و ورق  فتیله ها و شمع های گوگردی

هایی است که باعث کشتن مگس می 

 شود(.

3808

9920 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

تولیدات مشابه که جهت خرده فروشی  

فراهم نشده است،و به شکل چسب ها و 

مواد چسبی جهت مبارزه با حشرات جهت 

 اهداف کشاورزی است.

3808

9930 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2 +

کودها و آفت   5

 کش های کشاورزی

3808 فرمون ها با انواع آن

9940 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

کودها و آفت   30

 کش های کشاورزی

3808 فرمون های دیگر با انواعش

9990 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

تسریع عوامل آماده سازی یا مهیا نمودن؟ 

کننده های فرایند رنگرزی یا تثبیت مواد 

رنگ آمیزی... که اصل و اساس آن مواد 

 نشاسته دار است.

3809

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

عوامل آماده سازی یا مهیا نمودن؟...، از 

انواع  به کاررفته در صنعت نساجی یا در 

 صنایع مشابه

3809

9100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

عوامل آماده سازی یا مهیا نمودن؟...، از 

انواع  به کاررفته در صنعت کاغذ یا در 

 صنایع مشابه

3809

9200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

نمودن؟...، از عوامل آماده سازی یا مهیا 

انواع  به کاررفته در صنعت پوست و چرم 

 یا در صنایع مشابه

3809

9300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

مقدمات و آماده سازی بررسی سطوح 

معادن و فلزات با محلول های اسیدی و 

پودرها و خمیرهایی از معادن و فلزات و 

لحیم دادن و جوش دادن مواد دیگر جهت 

 برقی.

3810

1000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

مواد آماده شده جهت کمک نمودن به 

ذوب فلزات و لحیم و جوش دادن آن و 

مواد آماده به کارگرفته شده جهت 

پوشاندن یا پرکردن میله یا چوب های 

 لحیم دادن و جوشکاری

3810

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

روغن های   5

موتورها و روغن های 

 روغن کاریصنعتی و 

مواد آماده شده ای  که حرارت  و اشتعال 

و شعله ورشدن را در سوخت موتورها 

کنترل و تنظیم می نمایند که اصل و 

 اساس آن ، ترکیبات سربی است.

3811

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

روغن های   5

موتورها و روغن های 

 صنعتی و روغن کاری

کنترل کننده ها و تنظیم کننده های 

اشتعال و شعله ورشدن در سوخت موتورها 

) به جز آن چه که اصل و اساس آن 

 (.ترکیبات سربی است

3811

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

روغن های   5

موتورها و روغن های 

 صنعتی و روغن کاری

افزودنی و زائد برای روغن اضافات و مواد 

ها و روغن کاری ها که محتوی روغن های 

 نفت یا روغن های قیری است.

3811

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

اضافات و مواد افزودنی و زائد برای روغن 

کاری ها ) به جز آن چه که محتوی روغن 

 است(.های نفت یا روغن های قیر 

3811

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

و کنترل کننده ها و تنظیم کننده های 

دیگر اشتعال و شعله ورشدن سوخت 

 موتورها

3811

9000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

تسریع کننده ها و مواد تسریع کننده 

 فرایند ولکانیزه نمودن یا ولکانیزاسیون 

الستیک که به نام تسریع کننده های 

 ولکانیزه  نامیده شده است.

3812

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم صنعت   5

کیف و کفش به جز 

 چرم ها

نرم کنده های کامپوزیتی و ترکیبی  جهت 

 الستیک یا پالستیک

3812

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

مواد آنتی اکسیدان  و تثبیت کننده های 

و کامپوزیتی دیگر جهت الستیک ترکیبی 

 2،2یا پالستیک ، مخلوط های الیگومرها 

دی  – 1،2 –تری متیل  – 4،

 هیدروکینولین

3812

3100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

دیگر مواد آنتی اکسیدان  و تثبیت کننده 

های ترکیبی و کامپوزیتی دیگر جهت 

 الستیک یا پالستیک

3812

3900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

دستگاههای   5

 آتش نشانی

مواد و محموله هایی جهت دستگاههای 

آتش نشانی؟ توپ ها و بمب هایی که 

جهت آتش نشانی و خاموش نمودن آتش 

 بسته شده است.

3813

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

،  "تینر "حالل ها و رقیق کننده ها 

عضویت ترکیبی، و ذکر نشده است و در 

مکان و موضع دیگری وارد نشده است، 

مواد مهیّا شده جهت ازبین بردن رنگ 

3814

0000 



 
 

 

براق کننده،  "روغن یا وارنیش 

 ."جالدهنده

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

محرک ها و عوامل تحریک کننده  ی 

حامل ونگهدارنده ای که محتوی نیکل  یا 

ترکیبات نیکل  به عنوان ماده فعال و موثر 

 است.

3815

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

تحریک کننده  ی  محرک ها و عوامل

حامل ونگهدارنده ای که محتوی معدن و 

فلز گرانبها  یا ترکیبات معدن و فلز گرانبها 

 به عنوان ماده فعال و موثر است.

3815

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

تنظیم کننده ها و تسریع کننده های 

واکنش؟ و واسطه گرهای محرّک و 

 تحریک کننده؟ ) غ م س(.

3815

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   10

 صنعت بر اساس کاربرد

سیمان و مالط و بتن؟ و ترکیبات مشابهی 

که حامل حرارت است ؟ به جز تولیدات 

 . 38، 01بند 

3816

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

الکیل بنزن و مخلوط های مخلوط های 

الکیل نفتالین ها ؟ به جز آن چه که در دو 

 ذکر شده است. 29، 02یا  27، 07بند 

3817

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

روغن های   10

موتورها و روغن های 

 صنعتی و روغن کاری

مایعات جهت ترمز های  هیدرولیکی  

ومایعات مهیا شده دیگر جهت انتقال 

حرکت  هیدرولیکی  که محتوی روغن 

های نفت و روغن های معدنی و فلزی 

3819

0000 



 
 

 

قیری نمی باشد یا این که محتوی  کمتر 

 درصد وزن این روغن ها می باشد. 70از 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

روغن های   10

و روغن های موتورها 

 صنعتی و روغن کاری

مواد ضد یخ و ضد انجماد  و مایعات ذوب 

کننده یخ  یا جهت منع ایجاد و تشکیل 

 آن .

3820

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم و   1

 تجهیزات پزشکی

اوساط استینات آماده و فراهم شده جهت 

رشد و حفظ موجودات میکروسکوپی  یا 

 انسانی یا حیوانی .جهت کاشت سلولهای  

3821

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

تجهیزات و   5

معرف ها و واکنشگرهای 

 آزمایشگاهی

معرّف هایی جهت تشخیص  یا 

آزمایشگاهها بر اساس حامل و نگهدارنده و 

معرّف های مهیّا شده جهت تشخیص یا 

آزمایشگاهها خواه براساس حامل  باشد یا  

شکل مجموعه هایی: نباشد، هرچند که  به 

 جهت بیماری ماالریا  ارائه داده شود.

3822

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

تجهیزات و   5

معرف ها و واکنشگرهای 

 آزمایشگاهی

معرّف هایی جهت تشخیص  یا 

آزمایشگاهها بر اساس حامل و نگهدارنده و 

معرّف های مهیّا شده جهت تشخیص یا 

حامل  باشد یا  آزمایشگاهها خواه براساس 

نباشد، هرچند که  به شکل مجموعه هایی: 

جهت بیماری زیکا و بیماری های دیگر که 

از طریق پشه انتقال  می یابد، ارائه داده 

 شود.

3822

1200 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

تجهیزات و   5

معرف ها و واکنشگرهای 

 آزمایشگاهی

معرّف هایی جهت تشخیص  یا 

اساس حامل و نگهدارنده و آزمایشگاهها بر 

معرّف های مهیّا شده جهت تشخیص یا 

آزمایشگاهها خواه براساس حامل  باشد یا  

نباشد، هرچند که  به شکل مجموعه هایی: 

جهت تعیین گروهها و ژن های خونی  

 ارائه داده شود .

3822

1300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

تجهیزات و   5

معرف ها و واکنشگرهای 

 آزمایشگاهی

معرّف هایی جهت تشخیص  یا 

آزمایشگاهها بر اساس حامل و نگهدارنده و 

معرّف های مهیّا شده جهت تشخیص یا 

آزمایشگاهها خواه براساس حامل  باشد یا  

نباشد، هرچند که  به شکل مجموعه هایی 

 غیر اینها ارائه داده شود.

3822

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

 تجهیزات و  5

معرف ها و واکنشگرهای 

 آزمایشگاهی

معرّف هایی دیگر جهت تشخیص  یا 

آزمایشگاهها بر اساس حامل و نگهدارنده و 

معرّف های مهیّا شده جهت تشخیص یا 

آزمایشگاهها خواه براساس حامل  باشد یا  

 نباشد، هرچند که  به شکل مجموعه هایی

ارائه داده شود، به جز آن چه که در بند 

، مواد استاندارد تایید شده و معتبر  06،30

 وارد شده است.

3822

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

 "استاریک یا استئاریک "اسید روغن 

 

 

 

3823

1100 



 
 

 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 اساس کاربرد صنعت بر

3823 "اولئیک "اسید روغن

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

اسیدهای روغنی صنعتی  کربوکسیلیک ، 

روغن های اسیدی  حاصل از تصفیه و 

 پاالیش، غ م س.

3823

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنعت بر اساس کاربرد

3823 های چرب صنعتیالکل 

7000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

رابط های آماده شده جهت قالب های 

 ریخته گری

3824

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

آماده شده جهت اضافات و افزودنی های 

 سیمان یا مالط یا بتن

3824

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

به شرط این که  5

محتوی سیمان 

 چسبنده نباشد.

مواد اولیه 

 صنعت بر اساس کاربرد

3824 مالط و بتن؟ حامل حرارت نیستند.

5000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

، 44سوربیتول جز آن چه در بند فرعی 

 گنجانده می شود.وارد و  2905

3824

6000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

 تولیدات شیمیایی و مواد

صنایع شیمیایی یا صنایع مربوط  به آن،  

از خالل   3انواع مذکور در نکته  شماره 

3824

8100 



 
 

 

نکات و تبصره ها ی  بندهای فرعی و 

زیرمجموعه  این فصل:  که محتوی 

 ) اکسید اتیلن( است.اوکسیران 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

 تولیدات شیمیایی و مواد

صنایع شیمیایی یا صنایع مربوط  به آن،  

از خالل   3انواع مذکور در نکته  شماره 

نکات و تبصره ها ی  بندهای فرعی و 

پلی  زیرمجموعه  این فصل:  که محتوی

فنیل تر(، پلی کلروPBBبرومبی فنیل )

(PCTیا پلی کلروپروپیل فنیل )PCB 

 است.

3824

8200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 صنعت بر اساس کاربرد

مخلوط ها و ترکیب ها و مواد محتوی  

( فسفات دی بروموپروپیل - 3، 2تری ) 

 است.

3824

8300 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

اولیه  مواد  5

 صنعت بر اساس کاربرد

مخلوط ها و ترکیب ها و موادی که به 

اتیل  -5شکل اساسی از متیل فسفات  از )

 – 2، 3، 1اکسیدو  -2 -متیل -2 –

ایل ( متیل  و از  -5-دیوکسافوسفنان

 -2 -متیل و متیل فسفات بیس ) اتیل

، 3، 3، 1 -دی اکسیدو   -متیل

تشکبل ایل ( متیل {  5 -دیوکسافسفین

 شده و ترکیب یافته است.

3824

9100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

به شرط این که  5

محتوی سیمان 

مواد اولیه 

 صنعت بر اساس کاربرد

دیگر رابطه های مهیا شده جهت قالب 

های  ریخته گری، تولیدات شیمیایی و 

مواد صنایع شیمیایی یا صنایع مرتبط به 

3824

9900 



 
 

 

عنصر تشکیل یافته  از آن ) آن ماده و  چسبنده نباشد.

مخلوط ها و ترکیب های  تولیدات طبیعی  

( که وارد نشده و در موضع و مکان دیگر 

 ذکر نشده است.

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

پلی اتیلن که وزن خاص و مطلوب آن، 

 به شکل اولیه اش است.  0، 94کمتر از 

3901

1000 

مغازه انبار یا 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

پلی اتیلن که وزن خاص و مطلوب آن، 

 یا بیشتر به شکل اولیه اش است. 0، 94

3901

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

به  "وینیل"و اسیتات فنیل  کوپلیمر اتیلن

 شکل اولیه اش.

3901

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

و آلفا اولفین که وزن خاص  کوپلیمر اتیلن

 است.  0، 94و مطلوب آن، کمتر از 

3901

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

  "غ م س "اتیلن  با أشکال اولیه اشپلیمر 

 به شکل اولیه اش.

3901

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

3902 به شکل اولیه اش. پلی پروپیلن

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

3902 به شکل اولیه اش. پلی ایزوبوتیلن

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

3902 به شکل اولیه اش. کوپلیمرهای پروپیلن

3000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

ا بیا اولفین های دیگر ؟  پروپیلنرهای پلیم

 ."غ م س "أشکال اولیه اش

3902

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

قابل امتداد و کشش به شکل  پلی استایرن

 اولیه اش.

3903

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

) به جز  قابل امتداد و کشش( استایرنپلی 

 به شکل اولیه اش.

3903

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

  "SAN"اکریلونیتریل-کوپلیمر استایرن

 به شکل اولیه اش.

3903

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

-بوتادین-اکریلونیتریلکوپلیمرهای 

 به شکل اولیه اش. "ABS"استایرن

3903

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

 "؟ با أشکال اولیه اش پلیمرهای استایرن

 ."غ م س

3903

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

که با مواد  "کلیرید"وینیل کلراید "پلی 

ترکیب و درهم آمیخته نشده است. دیگر 

 به شکل اولیه اش.

3904

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

نرم کننده غیر   "کلرید "پلی وینیل کلراید

 به شکل اولیه اش. ،پالستیکی

3904

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

نرم کننده   "کلرید "پلی وینیل کلراید

 پالستیکی به شکل اولیه اش.

3904

2200 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

 ینیل استاتو -کوپلیمرهای وینیل کلرید 

 به شکل اولیه اش.

3904

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

به شکل  وینیل کلریددیگر از  کوپلیمرهای

 اولیه اش.

3904

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

پلیمرهای اولیفن گالوانیزه شده  دیگر ؟ با 

 ."غ م س "أشکال اولیه اش 

3904

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع شیمیایی

پلی وینیل  استات  به شکل پراکندگی 

 های آبی، به شکل اولیه اش.

3905

1200 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

پلی وینیل  استات  به جز پراکندگی آبی، 

 به شکل اولیه اش.

3905

1900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   1

 صنایع شیمیایی

استات به شکل  کوپلیمرهای وینیل

 پراکندگی های آبی، به شکل اولیه اش.

3905

2100 

 انبار یا مغازه

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

استات به جز  کوپلیمرهای وینیل

 پراکندگی های آبی، به شکل اولیه اش

3905

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

؟ هرچند که محتوی   "وینیل الکلی "پلی 

مجموعه استات باشد که با آب تجزیه 

 نشود

3905

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2 +

گرانول های   1

 پالستیکی

وینیل به شکل  استر کوپلیمرهایدیگر 

 اولیه اش.

3905

9100 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

دیگر پلیمرهای وینیل، به شکل اولیه اش، 

 ."غ م س"

3905

9900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

3906 بهشکل اولیه اش. "متاکریالتمتیل  "پلی 

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

پلیمرهای اکریلیکی با أشکال اولیه اش) به 

 (.متاکریالتجز پلی ) متیل 

3906

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

3907 پلی استاالت با أشکال اولیه اش.

1000 

یا مغازه انبار 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

پلی اکسی  "پلی اترهای دیگر: تکرار شده 

 متیل فسفونات. "اتیلن

3907

2100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

3907 پلی اترهای دیگر

2900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

3907 أشکال اولیه اش.رزین های اپوکسید با 

3000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

3907 پلی کربنات  با أشکال اولیه اش.

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

3907 رزین های آلکیدی با أشکال اولیه اش.

5000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

با شاخص  "اتیلن تریفتاالت "پلی 

میلی گرم  یا  78ویسکوزیته  و گرانوری 

 بیشتر.

3907

6100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

با شاخص  "اتیلن تریفتاالت "پلی 

میلی  78ویسکوزیته  و گرانوری کمتر از 

 گرم.

3907

6900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

با  "اسید شیر یا اسید الکتیک "پلی 

 أشکال اولیه اش.

3907

7000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

پلی استرهای دیگر اشباع نشده با أشکال 

 اولیه اش.

3907

9100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

 با أشکال "غ م س "پلی استرهای دیگر 

 اولیه اش.

3907

9900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

 -6، 9،  -6، 6، -12، -11، 6، -پلی آمید

 با أشکال اولیه اش. 6، 12یا  -6، 10

3908

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

3908 با أشکال اولیه اش.  "غ م س "پلی آمید

9000 

مغازه انبار یا 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

رزین های اوره ؟ رزین های تیوریا  با 

 أشکال اولیه اش.

3909

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

3909 رزین های مالمین با أشکال اولیه اش

2000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

 )وینیل(متیلن فنیلپلی )

 خام(. MDIپلیمری ،  MDI(ایزوسیانات

3909

3100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

3909 دیگر رزین های آمینه .

3900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

با  "رزین فنولیک"فنولیک رزن های 

 أشکال اولیه اش.

3909

4000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

3909 پلی یورتان ها با أشکال اولیه اش.

5000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

3910 .سیلیکون ها با أشکال اولیه اش

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

و اندین یا  -و کومارون   -رزین های نفت

 اندین -کومارون رزین های 

 با أشکال اولیه اش. پلی ترپن ها و 

3911

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

پلی سولفات و تولیدات دیگر ، با أشکال 

 اولیه اش.

3911

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

با  و نرم نشدهپالستیکی غیر استات سلولز 

 أشکال اولیه اش.

3912

1100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

نرم شده با أشکال استات سلولز پالستیکی 

 اولیه اش.

3912

1200 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

نیترات سلولز )درآن باره کلودیون مطرح 

 است(.

3912

2000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

کربوکسی متیل سلولز و امالح و نمک 

 های آن، به شکل اولیه اش.

3912

3100 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

اترهای سلولزی دیگر، با أشکال اولیه اش، 

 ."غ م س"

3912

3900 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

و مشتقات و ترکیبات شیمیایی آن،  سلولز

 ."غ م س "با أشکال اولیه اش

3912

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

نمک ها و امالح و اسید آلژینیک و 

 .استرهای آن

3913

1000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

پلیمرهای طبیعی و پلیمرهای طبیعی 

شده و تغییر داده شده، با أشکال  اصالح

 اولیه اش.

3913

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

گرانول های   1

 پالستیکی

تبادالت یونی که اصل و اساس 

 39، 01آن،پلیمرهای وارد شده دربندهای 

 با أشکال اولیه اش است. 39، 1تا 

3914

0000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

مواد اولیه   5

 مهندسیصنایع 

موهای تک ومیله و چوب ها و پروفیل ها، 

هرچند که سطح آن از خالل  پلیمرهای 

به "کلرید اشغال شده باشد "وینیل "فنیل

 ."کارگرفته شده باشد

3916

2000 



 
 

 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

و تجهیزات   5

برق کشی و  یلوازم برق

 ها

موهای تک ومیله و چوب ها و پروفیل ها، 

آن از خالل  پالستیک  هرچند که سطح

به کار گرفته "های دیگر اشغال شده باشد

 ."شده باشد

3916

9000 

انبار یا مغازه 

 کارگر 2+ 

لوازم بهداشتی   10

و انواع صنعت شیرآب و 

قفل ها و لوازم و 

 تجهیزات جانبی

 ساختمان

و پوشش های لوله روکش ها غالف ها و 

ای  و مشابه آن  از پروتئین  سفت و 

 یا از پالستیک های  سلولزیسخت  

3917

1000 

انبار یا مغازه 

+ کارگر 2+ 

تاسیسات و 

مراکز 

 صنعتی

به شرط این که  10

 و مقتضیات لوازم

تولیدات کشاورزی  

یا صنعتی مرتبط 

 با تاسیسات باشد

های نی و محتوی 

پالستیکی جهت 

نوشیدن آب در 

تاسیسات صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و آن 

موجب کتاب به 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

لوازم بهداشتی 

و انواع صنعت شیرآب و 

قفل ها و لوازم و 

 تجهیزات جانبی

 ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله ها و شیلنگ ها ؟ و پلیمرهای اتیلن 

 فوالدیسفت و سخت و 

 

 

 

 

 

 

 

 

3917

2100 



 
 

 

  

 

 

 2انبار یا مغازه + 

+تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

10  

این که به شرط 

لوازم و مقتضیات 

تولیدات کشاورزی  

یا صنعتی مرتبط با 

 صنعتی تاسیسات

محتوی  یا باشد و

های پالستیکی نی 

جهت نوشیدن در 

 و مراکز تاسیسات

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت باشد و 

در ضمن کتاب آن 

تخصیصات صنعتی 

اعتبارنامه های "

وارد شده  "صنعتی

 است.

 

 قطعات تبدیلی و لوازم

یدکی تجهیزات وسائل 

تولید یا حمل و نقل یا 

 مواد اولیه صنایع غذایی

 و سفت اتیلن پلیمرهای و ؟ ها شیلنگ و ها لوله

 جامدو سخت

3917220

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 انواع و بهداشتی لوازم  10

 و ها قفل و شیرآب صنعت

 جانبی تجهیزات و لوازم

 ساختمان

 "وینیل "فنیل پلیمرهای و ؟ ها شیلنگ و ها لوله

 ")کلرید فنیل جامد  و سخت و سفتکلرید 

 (."وینیل

3917230

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   10

صنعت شیرآالت  و قفل ها 

و لوازم و تجهیزات جانبی 

 ساختمان

پالستیک های سفت و سخت ؟ ها شیلنگ و ها لوله

 . "غ م س "دیگر 

3917290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   10

صنعت شیرآالت  و قفل ها 

و لوازم و تجهیزات جانبی 

 ساختمان

 

 

دیگر  های پالستیکاز جنس  ها شیلنگ و ها لوله

. ممکن  "س م غ "انعطاف پذیر و قابل انعطاف 

 mpa 27. 6است که از حداقل درجه فشار 

 برخوردار باشد.

3917310

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   10

صنعت شیرآالت  و قفل ها 

و لوازم و تجهیزات جانبی 

 ساختمان

 های پالستیک جنس از ها شیلنگ و ها لوله

غیر مستحکم  و به روشی بامواد دیگر منسجم و دیگر

 متحد نباشد، بدون لوازم .

3917320

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   10

صنعت شیرآالت  و قفل ها 

و لوازم و تجهیزات جانبی 

 ساختمان

 های پالستیک جنس از ها شیلنگ و ها لوله

 و منسجم دیگر بامواد روشی به و  مستحکم دیگرغیر

 . لوازمهمراه با  نباشد، متحد

3917330

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   10

صنعت شیرآالت  و قفل ها 

و لوازم و تجهیزات جانبی 

 ساختمان

 "پالستیک ها جنس از های دیگر شیلنگ و ها لوله

 ."غ م س

3917390

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   10

صنعت شیرآالت  و قفل ها 

و لوازم و تجهیزات جانبی 

 ساختمان

3917400 ها و شیلنگ ها از جنس پالستیک ها. لوله لوازم 

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نوارهای چسبی و کاورهای   5

 بسته بندی

سانتیمتر از خالل  20رول هایی که عرض آن  از 

پالستیک ها تجاوز ننماید، و به نوبه خود می 

 د.نچسب

3919100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

کاورهای نوارهای چسبی و   5

 بسته بندی

لوح ها و تخته ها و صفحات و ورق ها و غشاءها و 

و  ( و صفحات و ورق های نازک پرده ها ) فیلم ها

نوارها و أشکال و صورت های  مسطّح از پالستیک 

 ها، که به نوبه خود می چسبند.

3919900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و ها لوح مواد اولیه صنایع مهندسی

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

از جنس پالستیک های غیر سلولی؟  نوارها

غیرمستحکم و مجهز به حامل  نیست و به روش 

مشابه با مواد دیگر از پلیمرهای اتیلن متحد و 

 هماهنگ و منسجم نیست.

3920100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

 و غشاءها و ها ورق و تصفحا و ها تخته و ها لوح مواد اولیه صنایع مهندسی

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

 و متحد اتیلن پلیمرهای از دیگر مواد با مشابه

 .نیست منسجم و هماهنگ

3920200

0 



 
 

 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

که  به شرط این 5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و ها لوح مواد اولیه صنایع مهندسی

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

 و متحداستایرن  پلیمرهای از دیگر مواد با مشابه

 .نیست منسجم و هماهنگ

3920300

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و ها لوح مواد اولیه صنایع مهندسی

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

 "وینیل "فنیل پلیمرهای از دیگر مواد با مشابه

3920430

0 



 
 

 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 6درصد وزن  پالستیک است) 6کلرید که محتوی 

 متحددرصد وزن آن را پالستیک تشکیل می دهد(، 

 .نیست منسجم و هماهنگ و

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

  مواد اولیه صنایع مهندسی

 کلرید )کلرید فنیل( "وینیل"پلیمرهای فنیل 

 

 

 

 

 

 

 

3920490

0 

 

 

 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

جهت های نایلون  

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و ها لوح مواد اولیه صنایع مهندسی

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

 و متّحد( متیل متاکریالت ازپلی ) دیگر مواد با مشابه

 .نیست منسجم و هماهنگ

3920510

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و ها لوح مواد اولیه صنایع مهندسی

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

 "غ م س"از پلیمرهای اکریلیک  دیگر مواد با مشابه

 .نیست منسجم و هماهنگ و متّحد

3920590

0 



 
 

 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و ها لوح مواد اولیه صنایع مهندسی

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

 هماهنگ و متّحدپلی کربنات  از دیگر مواد با مشابه

 .نیست منسجم و

3920610

0 

 2+  مغازه یا انبار

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و ها لوح مواد اولیه صنایع مهندسی

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

3920620

0 



 
 

 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 و متّحد "پلی اتیلن ترفتاالت  "از دیگر مواد با مشابه

 .نیست منسجم و هماهنگ

 2+  مغازه یا انبار

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

نوارهای چسبی و کاورهای 

 بسته بندی

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و ها لوح

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

 "استرهای اشباع نشده  پلی "از دیگر مواد با مشابه

 .نیست منسجم و هماهنگ و متّحد

3920630

0 



 
 

 

 2+  مغازه یا انبار

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و اه لوح مواد اولیه صنایع مهندسی

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

  "غ م س"استرهای دیگر پلی "از دیگر مواد با مشابه

 .نیست منسجم و هماهنگ و متّحد

3920690

0 

 2+  مغازه یا انبار

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و ها حلو مواد اولیه صنایع مهندسی

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

سلولز بازسازی شده و احیاء  "از دیگر مواد با مشابه

 .نیست منسجم و هماهنگ و متّحد "شده 

3920710

0 



 
 

 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 2+  مغازه یا انبار

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و ها لوح صنایع مهندسی مواد اولیه

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

 و متّحد "استات سلولز "از دیگر مواد با مشابه

 .نیست منسجم و هماهنگ

3920730

0 

 2+  مغازه یا انبار

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و ها لوح مهندسیمواد اولیه صنایع 

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

3920790

0 



 
 

 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

مشتقات و ترکیبات  سلولزی  "از دیگر مواد با مشابه

 .نیست منسجم و هماهنگ و متّحد "دیگر 

 2+  مغازه یا انبار

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و ها لوح اولیه صنایع مهندسیمواد 

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

 "بوتیرال  "وینیل "پلی فنیل "از دیگر مواد با مشابه

 .نیست منسجم و هماهنگ و متّحد

3920910

0 



 
 

 

 2+  مغازه یا انبار

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و ها لوح مواد اولیه صنایع مهندسی

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

 و متّحد " پلی آمیدها "از  دیگر مواد با مشابه

 .نیست منسجم و هماهنگ

3920920

0 

 2+  مغازه یا انبار

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و ها لوح مواد اولیه صنایع مهندسی

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

 و متّحد "رزین های فنولیک" از دیگر مواد با مشابه

 .نیست منسجم و هماهنگ

3920940

0 



 
 

 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 .نماید

 2+  مغازه یا انبار

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 و غشاءها و ها ورق و صفحات و ها تخته و ها لوح اولیه صنایع مهندسی مواد

 و  نازک های ورق و صفحات و( ها فیلم)  ها پرده

 سلولی؟ غیر های پالستیک جنس از نوارها

 روش به و نیست  حامل به مجهز و غیرمستحکم

 متّحد "مواد پالستیکی دیگر" از دیگر مواد با مشابه

 "غ م س ".نیست منسجم و هماهنگ و

3920990

0 

 2+  مغازه یا انبار

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

نوارهای چسبی و کاورهای 

 بسته بندی

3921110 محصوالت و تولیدات سلولی از پلیمرهای استایرن

0 



 
 

 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

موسسه و  حالی که

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

سلولی از پلیمرهای کلرید  و محصوالت تولیدات مواد اولیه صنایع مهندسی

 )فنیل کلرید(. "وینیل"فنیل

3921120

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

نایلون  جهت های 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

نوارهای چسبی و کاورهای 

 بسته بندی

3921130 تولیدات و محصوالت سلولی از پلی یورتان

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

نوارهای چسبی و کاورهای 

 بسته بندی

بازسازی شده و ازسلولز  سلولی محصوالت و اتتولید

 ترمیم شده

3921140

0 



 
 

 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

های کیسه  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

نوارهای چسبی و کاورهای 

 بسته بندی

پالستیک های دیگر ) از سلولی محصوالت و تولیدات

 غ م س(.

3921190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

نوارهای چسبی و کاورهای 

 بسته بندی

لوح ها و تخته ها و صفحات و ورق ها و برگه های 

نازک  و نوارها ی دیگر ) به جز سلولی( از پالستیک 

 ها.

3921900

0 



 
 

 

تولیدات صنایع و 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

شرط حذف می 

 نماید.

 2انبار یا مغازه + 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  30

توضیحات و 

توصیفات تجاری، 

در رابطه با صندلی 

ها و درب پوشها و 

کاورهای  توالت ها 

باشد و به شرط این 

که آن مختص به 

تاسیسات صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد که 

فقط در زمینه 

تولید مجموعه ها و 

س های حمام سروی

 فعالیت می نمایند.

نوارهای چسبی و کاورهای 

 بسته بندی

3922200 صندلی ها و کاورها و روکش های توالت ها

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

منحصرا مختص به  10

تاسیسات و مراکز 

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت باشد ، 

عالوه بر موسسات و 

تولیدات مراکزی که 

حیوانی بخصوص 

گاوها را پرورش می 

 دهند  .

نوارهای چسبی و کاورهای 

 بسته بندی

3923100 صندوق ها و جعبه ها و قفس ها و انواع مشابه

0 

 2انبار یا مغازه + 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

 که این شرط به 5

 منازل لوازم محتوی

 کیسه یا کشاورزی

 جهت  نایلون های

 یا منزل در استفاده

 تولیدات و صنایع

 مهیا پالستیکی

 در نباشد، شده،

 و موسسه که حالی

 صنعتی مرکز

 های کیسه "عبارت

 قید از را " نایلونی

 می حذف شرط

 .نماید

بطری های مهیا شده جهت صنایع پزشکی، ساخته  لوازم و تجهیزات پزشکی

 شده از پالستیک ها

3923301

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

تاسیسات کارگر+ 

 و مراکز صنعتی

منحصرا مختص به  10

موسسات و 

تاسیسات و مراکز 

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت است و 

به شرط این که 

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

 شده، نباشد.

نوارهای چسبی و کاورهای 

 بسته بندی

فالسک ها و انواع مشابه،  بطری ها و شیشه ها و

 ساخته شده از پالستیک ها ) غ م س(.

3923309

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

لوازم بهداشتی و انواع 

صنعت شیرآالت و قفل ها 

 ساختمانوازم جانبی و ل

 ،مشابهو سیم ها و  حامل های  قرقره ها، لوله ها 

 ساخته شده از پالستیک.

3923400

0 



 
 

 

شرط حذف می 

 نماید.

 2انبار یا مغازه + 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

 به مختص منحصرا 5

 و موسسات

 مراکز و تاسیسات

 در و موجود صنعتی

 و است فعالیت حال

 که این شرط به

 منازل لوازم محتوی

 جهت کشاورزی

 یا منزل در استفاده

 تولیدات و صنایع

 مهیا پالستیکی

 .نباشد شده،

درب پوش ها و کاورهای 

بطری فلزی و پالستیکی و 

 های شیشه ای

پوشش ها و کاورها و روکش ها و کپسول ها  و انواع 

 دیگر که از پالستیک ساخته شده است.

3923500

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

بطری منحصرا  30

شیشه ای کودکان 

 از خالل این بند

انواع لوازم دیگر منزل  و انواع  لوازم دیگر جهت  لوازم و تجهیزات پزشکی

یا نظافت  و این که  و سالمت توجه به بهداشت

توصیف منحصرا در رابطه با بطری های کودکان 

 باشد.

3924900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 که این شرط به 10

 منازل لوازم محتوی

 کیسه یا کشاورزی

 جهت  نایلون های

کاغذها و ورق ها و لوازم 

 التحریر مدرسه بدون کیف

و وسایل مدرسه  از جنس انواع لوازم التحریر 

 پالستیک .

3926100

0 



 
 

 

 یا منزل در استفاده

 تولیدات و صنایع

 مهیا پالستیکی

 در نباشد، شده،

 و موسسه که حالی

 صنعتی مرکز

 های کیسه "عبارت

 قید از را " نایلونی

 می حذف شرط

 .نماید

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

قید را از  "نایلونی 

می  شرط حذف

 نماید

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس

لوازم لباسها و پوشاک  از لوازم تولید صنعتی به جز 

دستکش ها و انواعش از خالل پالستیک ها که در 

 باال ذکر شده است.

3926201

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  30

توصیف و 

توضیحات تجاری 

و در رابطه با لبه ها 

کف های قابل 

 لمس باشد.

لباسها و لوازم لباسها و پوشاک ) درآن باره، دستکش  یواکسن ها و لوازم دام

های عادّی، دستکش هایی که دست را بدون 

انگشتان  می پوشاند و دستکش هایی که 

چهارانگشت را با هم و انگشت ابهام را به طور 

جداگانه می پوشاند(: ) فقط  پنجه و کف دست های 

 قابل لمس(.

3926209

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  20

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

می  شرط حذف

و به شرط  نماید

این که محتوی 

لوازم و قطعات 

جانبی موبایل  

 نباشد.

لوازم دستی و مواد اولیه 

 صنعت مبلمان

ترکیبات و لوازم مبلمان و مبل و ماشین ها و 

 خودروها و مشابه آن.

3926300

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

 های نایلون  جهت

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

می  شرط حذف

 نماید

قطعات تبدیلی و لوازم 

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

 ،جابجاییحرکت و  یا تسمه نقاله و انتقال مواد 

و  مجهز به گیره هایی برای توری است یا در دو انتها

به شکل یک حلقه انعطاف پذیر از  دوطرف،

 پالستیک متصل می شود.

3926901

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

ا پالستیکی مهی

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

ازم وقطعات تبدیلی و ل

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

تولیدات و محصوالت واسطه ای  و انواعی که 

متشکل از  اجزاء  تولیدات و محصوالت و صنایع 

 لوازم  تولید صنعتی است. پالستیکی دیگر  از

3926902

0 



 
 

 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

می  شرط حذف

 نماید

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

می  حذف شرط

 نماید

ازم وقطعات تبدیلی و ل

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

3926903 قالب های شکل دهی و تشکیل پالستیک ها

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

ازم وقطعات تبدیلی و ل

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

،جهت قطعات تبدیلی و لوازم یدکی  از پالستیک ها

دیگر پالستیک ها و   صنایع  و تولیدات و انواع

تولیدات و انواع  دیگر از مواد دیگر وارد صنایع و 

 .39، 14تا  39، 01شده دربندهای 

3926904

0 



 
 

 

صنایع و تولیدات 

مهیا پالستیکی 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

می  شرط حذف

 نماید

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

می  شرط حذف

 نماید

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس

3926906 مهره ها و پولک های پالستیکی

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

یدات صنایع و تول

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

می  شرط حذف

 نماید

3926907 سازیاقالم و انواع پالستیکی آزمایشگاهها یا دارو لوازم و تجهیزات پزشکی

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

لوازم دستی و مواد اولیه 

 صنعت مبلمان

3926909 شده از پالستیک هالوازم ساخته 

1 



 
 

 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

می  شرط حذف

 نماید

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی لوازم منازل 

کشاورزی یا کیسه 

های نایلون  جهت 

استفاده در منزل یا 

صنایع و تولیدات 

پالستیکی مهیا 

شده، نباشد، در 

حالی که موسسه و 

مرکز صنعتی 

کیسه های  "عبارت

را از قید  "نایلونی 

می  شرط حذف

 نماید

لوله های نیرو و انرژی 

 خورشیدی و لوازم آن

جداکننده های واشر ساخته شده از پالستیک برای 

نشتی در لوله های مورد استفاده  نفوذ و جلوگیری از

 خورشیدی انرژی در سیستم های گرمایش

3926909

2 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  30

لوازم و ابزارهای 

الزم  جهت پرورش 

زنبور عسل و تولید 

عسل تا تاریخ 

قطعات تبدیلی و لوازم 

یدکی وسائل تولید یا 

لوازم و  -حمل و نقل

ابزارهای پرورش زنبور 

 عسل  و تولید عسل

انواع دیگر محصوالت و تولیدات پالستیکی و انواع 

 تولیدات و محصوالت از مواد دیگر

 کاسه های ملکه های زنبور عسل

3926909

9 



 
 

 

فراهم  2021 /30/6

ی این که  -باشد

قطرات باران ببارد و 

لوازم خودروها ) 

 درب پوش و کاور 

 –ردیترپالستیکی 

دستگیره های درب 

پالستیکی( مهیا 

باشد و به شرط این 

که محتوی لوازم 

جانبی موبایل 

 باشدن

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

التکس هرچند که تابع  "مایع"الستیک طبیعی  صنایع شیمیایی مواد اولیه  1

 ولکانیزه اولیه باشد.

4001100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

4001210 صفحات و ورق های دودی از جنس الستیک طبیعی مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   1

 پوشاک و لباس ها

4002110 عصاره ها ) التکس ترکیبی(

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 ؟ الستیک (SBRبوتادین ) استایرن الستیک مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

ا أشکال ب(, XSBR بوتادین کربوکسیلیک-استایرن

 اولیه اش .

4002191

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

  الستیک ؟(SBR) بوتادین استایرن الستیک مواد اولیه صنایع شیمیایی  5

شکال أ با(, XSBR کربوکسیلیک بوتادین-استایرن

 . اش اولیه غیر

4002199

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

4002209 بدون أشکال اولیه اش. , BR الستیک بوتادین  مواد اولیه صنایع شیمیایی  5

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

، بدون , IIR .(ایزوپرن )بوتیل -ایزوبوتن الستیک  مواد اولیه صنایع شیمیایی  5

 أشکال اولیه اش.

4002319

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

4002491 ، با أشکال اولیه اش. CR( کلروپرن )کلروبوتادین مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

با أشکال اولیه  NBRبوتادین -اکریلونیتریل الستیک  مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

 اش.

4002591

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 4026010 با أشکال اولیه اش.  IRایزوپرن الستیک  مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

های مضاعف و افزون  رابطبا پروپیلن -الستیک اتیلن مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

EPDM  با أشکال اولیه اش 

4002701

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 افزون و مضاعف های رابط با پروپیلن-اتیلن الستیک مواد اولیه صنایع شیمیایی  5

EPDM  اش اولیه غیر أشکال با 

4002709

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

همراه  01،40مخلوط ها و ترکیب های تولیدات بند  مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

ل با هریک از تولیدات و محصوالت این بند، با أشکا

 اولیه اش.

4002801

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

الستیک ترکیبی و تغییر و تبدیل ها ی الستیکی  مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

با أشکال   "غ م س"ترکیب یافته از روغن ها.... 

 اولیه اش.

4002991

0 

 2 انبار یا مغازه +

 کارگر

 الستیکی ی ها تبدیل و تغییر و ترکیبی الستیک مواد اولیه صنایع شیمیایی  5

 أشکالبدون   "س م غ".... ها روغن از یافته ترکیب

 اش. اولیه

4002999

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

الستیک بازسازی شده و إحیاء شده با أشکال اولیه  مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

 اش.

 

4003001

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

الستیک بازسازی شده و إحیاء شده  به شکل تخته  مواد اولیه صنایع شیمیایی  5

 ها یا صفحه ها و ورقه ها یا نوارها.

4003009

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

یا به الستیک ولکانیزه نشده  با أشکال اولیه اش 

شکل لوح ها و تخته ها یا صفحات و ورقه ها یا 

به  "سیلیکا" دوده زغال چوب یا سیلیس نوارها ، که

 آن اضافه و افزوده شده است.

4005100

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه  صنایع   10

 شیمیایی

ی محلول ها، پراکندگی ها غیر آن چه که در بند فرع

 است.وارد شده  4005، 10

4005200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه  صنایع   10

 شیمیایی یا مهندسی

الستیک مخلوط شده ولکانیزه نشده  به شکل لوح 

 ها و تخته ها یا صفحه ها و ورق ها یا نوارها.

4005910

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه  صنایع   10

 شیمیایی یا مهندسی

الستیک طبیعی یا ترکیبی همراه با مخلوط های 

مواد دیگر به شکل گرانول های آماده جهت 

 ولکانیزاسیون.

4005990

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی یا لوازم   10

یدکی  تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

چوب ها و لوله ها و "أشکال و شکل های دیگر

 ولکانیزه نشده.، از جنس الستیک "پروفیل ها

4006900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های عاری و خالی ) پوشیده نشده با مواد 

 2نساجی( که بزرگترین قسمت عرضی آن از 

 میلیمتر تجاوز ننماید.

4007000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

و تخته ها و صفحه ها و ورق ها  و نوارها از  لوح ها مواد اولیه صنایع مهندسی  5

جنس الستیک سلولی ولکانیزه شده که سفت و 

 سخت نیست

4008110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم صنعت کیف و کفش   5

 به جز چرم

چوب ها و پروفیل ها از جنس الستیک سلولی 

 ولکانیزه شده که سفت و سخت نیست.

4008190

0 



 
 

 

 2+ انبار یا مغازه 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   5

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

از  لوح ها و تخته ها و صفحه ها و ورق ها  و نوارها

جنس الستیک غیر سلولی ولکانیزه شده که سفت و 

 سخت نیست

4008210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   5

یدکی تجهیزات وسائل 

 یا حمل و نقل تولید

چوب ها و پروفیل ها از جنس الستیک غیر سلولی 

 ولکانیزه شده که سفت و سخت نیست.

4008290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

لوله ها و شیلنگ ها ؟ از جنس الستیک 

غیرمستحکم ولکانیزه شده و سفت و سخت نشده و 

 و با مواد دیگرمتحد و منسجم نیست، همراه با لوازم.

4009120

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   10

صنعت شیرآالت و قفل ها 

 و لوازم و قطعات جانبی

لوله ها و شیلنگ ها ؟ از جنس الستیک 

ولکانیزه شده و سفت و سخت نشده و با فلز 

آن متحد و منسجم است، همراه مستحکم است و با  

 با لوازم.

4009220

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

لوله ها و شیلنگ ها ؟ از جنس الستیک 

ولکانیزه شده و سفت و سخت نشده و با مواد نساجی 

همراه مستحکم است و با  آن متحد و منسجم است، 

 با لوازم.

4009320

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

لوله ها و شیلنگ ها ؟ از جنس الستیک 

ولکانیزه شده و سفت و سخت نشده و با مواد دیگر 

مستحکم است و با  آن متحد و منسجم است، همراه 

 با لوازم.

4009420

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   5

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

، نقاله الستیکی ولکانیزه انتقال و تسمه

 فقط با معادن و فلزات مستحکم شده است.

4010110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   5

یدکی تجهیزات وسائل 

 نقل تولید یا حمل و

، نقاله الستیکی ولکانیزه انتقال و تسمه

 فقط با مواد نساجی مستحکم شده است.

4010120

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   5

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

غ "،نقاله الستیکی ولکانیزه انتقال و تسمه

 ."م س

4010190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   5

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

، نقاله الستیکی ولکانیزه انتقال و تسمه

، دارای ضلع، اندازه محیط آن  Vقفل شده، به شکل 

 سانتیمتر180و    60

4010310

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   5

یدکی تجهیزات وسائل 

 نقل تولید یا حمل و

، نقاله الستیکی ولکانیزه انتقال و تسمه

، دارای ضلع نیست، اندازه  Vقفل شده، به شکل 

 سانتیمتر 180و   60محیط آن 

4010320

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   5

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

، نقاله الستیکی ولکانیزه انتقال و تسمه

ن ، دارای ضلع ، اندازه محیط آ Vقفل شده، به شکل 

 سانتیمتر 240و    120

4010330

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   5

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

حرکت همزمان ، نقاله  انتقال و تسمه

سانتیمتر از  198و  150قفل شده، اندازه محیط آن 

 الستیک ولکانیزه است.خالل 

4010360

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   5

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

حرکت از خالل نقاله  انتقال و تسمه

 ."غ م س "الستیک ولکانیزه است. 

4010390

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 بادی  بیرونی ها و تایرهایالستیک الستیک ها  10

؟از جنس الستیک ، از انواع به کار پنوماتیک نو

 گرفته شده جهت ماشین های گردشگری.

4011100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 بادی  بیرونی ها و تایرهایالستیک الستیک ها  10

؟از جنس الستیک ، از انواع به کار پنوماتیک نو

 گرفته شده جهت اتوبوس ها .

4011200

0 

 2مغازه + انبار یا 

 کارگر

 بادی  بیرونی ها و تایرهایالستیک الستیک ها  10

؟از جنس الستیک ، از انواع به کار پنوماتیک نو

 گرفته شده جهت هواپیماها .

4011300

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 بادی  بیرونی ها و تایرهایالستیک الستیک ها  10

 ؟از جنس الستیک ، از انواع به کارپنوماتیک نو

 گرفته شده جهت موتورسیکلت ها .

4011400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 بادی  بیرونی ها و تایرهایالستیک الستیک ها  10

؟از جنس الستیک ، از انواع به کار پنوماتیک نو

 .دوچرخه های عادی و معمولی گرفته شده جهت

4011500

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 بادی  بیرونی تایرهایها و الستیک الستیک ها  10

؟از جنس الستیک ، از انواع به کار پنوماتیک نو

گرفته شده جهت ماشین ها و ابزارهای کشاورزی و 

 جنگلداری.

4011700

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 بادی  بیرونی ها و تایرهایالستیک الستیک ها  10

؟از جنس الستیک ، از انواع به کار پنوماتیک نو

جهت  ماشین ها و ابزارهای ساخت و گرفته شده 

ساز و تاسیسات و کارهای معدن و انبار کاالهای 

 صنعتی .

4011800

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

توصیف و شرح 

تجاری:  منحصرا در 

رابطه با الستیک ها 

 باشد.

 بادی  بیرونی ها و تایرهایستیکدیگر ال الستیک ها

 پنوماتیک نو

4011900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

بازسازی شده  بیرونی ها و تایرهایستیکال الستیک ها  30

از نوع به کارگرفته شده  برای ماشین های 

 گردشگری.

4012110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

بازسازی شده  بیرونی ها و تایرهایستیکال الستیک ها  30

 از نوع به کارگرفته شده  برای هواپیماها

4012130

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله های داخلی پنوماتیک ) تایرها و  الستیک ها  10

، از انواع  به الستیک های داخلی( از جنس الستیک

کارگرفته شده جهت ماشین های گردشگری و 

 اتوبوس ها و کامیون ها.

4013100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله های داخلی پنوماتیک ) تایرها و  الستیک ها  10

الستیک های داخلی( از جنس الستیک، از انواع  به 

کارگرفته شده جهت دوچرخه های معمولی  و 

 عادی.

0132000 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله های داخلی پنوماتیک ) تایرها و  الستیک ها  10

 ."غ م س "های داخلی( از جنس الستیک. الستیک 

4013900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

کاندوم های الستیکی ولکانیزه شده که  لوازم و تجهیزات پزشکی  10

 سفت و سخت نیست،  جهت پیشگیری از بارداری

4014100

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

شده که سفت و انواع پالستیک ولکانیزه  لوازم و تجهیزات پزشکی  10

سخت نیست، جهت  استعمال بهداشتی و داروسازی 

هرچند که متضمن اجزاء و عناصری از الستیک 

 سفت و سخت باشد. .

4014900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 

5 

به شرط این که 

دستکش ها جهت 

 جراحی باشد

دستکش ها و دستکش هایی که  فقط  لوازم و تجهیزات پزشکی

کف دست بدون انگشتان را می پوشاند  و دستکش 

هایی که چهار انگشت را  با هم و انگشت ابهام را 

بطور جداگانه می پوشاند:  از نوع به کار رفته جهت 

دندانپزشکی و اهداف پزشکی یا جراحی یا 

 دامپزشکی.

1401512

00 

 2انبار یا مغازه + 

و + مراکز کارگر

تاسیسات 

 صنعتی

جهت تاسیسات و  30

مراکز صنعتی 

موجود و درحال 

فعالیت باشد و آن 

به موجب کتاب 

 "تخصیصات

 است.  "اعتبارنامه

انواع لباس ها  و لوازم آن  از جنس  تولیدات و لوازم صنعتی

غ "پالستیک ولکانیزه شده که سفت و سخت نیست

 ."م س

4015900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که آن  20

منحصر به خودرو 

باشد و محتوی 

انواع مختلف و 

گسترده آن نباشد و 

قطعات تبدیلی و لوازم 

یدکی تجهیزات وسائل 

 یا حمل و نقلتولید 

پوشش کف زمین و کف پوش ها و فرش 

 و موکت

4016910

0 



 
 

 

توصیف و توضیح 

تجاری در رابطه با 

پدال ترمز ماشین 

ها و خودروها  می 

 باشد.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

کاغذ و لوازم التحریر   10

 مدرسه بدون کیف

پاک کن ها از جنس الستیک ولکانیزه 

 شده که سفت و سخت نیست.

4016920

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   5

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

حلقه ها و فاصله دهنده ها و جداکننده 

از جنس الستیک ولکانیزه شده که  "واشرها "ها

 سخت و سفت نیست.

4016930

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   5

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

اجزاء و عناصر و لوازم ماشین های افراد 

معلول  از جنس الستیک ولکانیزه شده که سخت و 

 سفت نیست.

4016991

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم تولید صنعتی از جنس الستیک  مواد اولیه صنایع شیمیایی  5

 ولکانیزه شده که سخت و سفت نیست.

4016992

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

الستیک سخت و سفت شده با أشکال  مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

 اولیه اش.

4017001

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

5 

 

 

لوح ها و تخته ها و صفحه ها و ورق ها و  مواد اولیه صنایع شیمیایی 

 نوارها از جنس الستیک سخت و سفت شده.

 

4017002

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پوست های خام و اولیه/   1

 -بز -گوسفندها -گاوها

 شتر/ منحصرا

 

ساالل و پوست های کامل؟ با وزن برابر با 

کیلوگرم  دارای نمک و  10کیلوگرم خشک یا  8

یا محفوظ شده به روش تازه کیلوگرم  16خشک  یا 

 دیگر.

4101200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پوست های خام و اولیه/   1

 -بز -گوسفندها -گاوها

 شتر/ منحصرا

 

ساالل و پوست های خام کامل؟  از گاو و 

تازه و نمکین و خشک... کیلوگرم  16اسب  به وزن  

 ، و دباغی نشده  یا نرم و لطیف نشده.

4101500

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پوست های خام و اولیه/   1

 -بز -گوسفندها -گاوها

 شتر/ منحصرا

 

ساالل و پوست های پشت بعد  از 

، نیمه .... خام از گاو اسب، تازه ، برکندن کتف ها 

 نمکین و خشک..... و دباغی نشده.

4101900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پوست های خام و اولیه/   1

 -بز -گوسفندها -گاوها

 شتر/ منحصرا

پوست های  دسته گوسفندها و بره ها، 

 خام با پشمش.

4102100

0 



 
 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خام و اولیه/ پوست های   1

 -بز -گوسفندها -گاوها

 شتر/ منحصرا

 

 

پوست های  دسته گوسفندها و بره ها، 

و بدون  خام در حالی که پشمش برکنده شده است.

 وپشم است، 

4102210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پوست های خام و اولیه/   1

 -بز -گوسفندها -گاوها

 شتر/ منحصرا

 

بره ها، پوست های  دسته گوسفندها و 

غ م  "خام در حالی که پشمش برکنده شده است.

 ."س

4102290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

هرچند که پوست چوب خام و اولیه،  چوب ها  1

کنده شده باشد یا مربع به شکل ساده باشد،  و از 

 چوب های استوائی کنیا باشد.

4403490

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوب بریده شده یا ارّه شده و تراشیده  چوب ها  1

شده و از نظر طولی قطعه قطعه شده  یا به روش 

پوست کندن حلزونی شکل  بریده شده است، یا این 

که سنباده کشیده شده یا به انتهاء متصل و وصل 

از میلیمتر  6شده باشد و ضخامت آن افزون بر 

 صنوبر است.

4407110

0 



 
 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

1 

 

به شرط این که 

توصیف و توضیح 

تجاری منحصرا در 

رابطه با چوبها 

برحسب تعرفه 

 گمرکی باشد.

چوب بریده شده یا ارّه شده و تراشیده  چوب ها

شده و از نظر طولی قطعه قطعه شده  یا به روش 

پوست کندن حلزونی شکل  بریده شده است، یا این 

وصل  که سنباده کشیده شده یا به انتهاء متصل و

 میلیمتر است. 6شده باشد و ضخامت آن افزون بر 

4407190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوب بریده شده یا ارّه شده و تراشیده  چوب ها  1

شده و از نظر طولی قطعه قطعه شده  .... به ضخامت 

 میلی متر  از نوع  فروال و امبویا و بالسا است. 6

4407220

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوب بریده شده یا ارّه شده و تراشیده  چوب ها  1

شده و از نظر طولی قطعه قطعه شده  .... به ضخامت 

 سابیلیمیلی متر  از نوع   6

4407270

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوب بریده شده یا ارّه شده و تراشیده  چوب ها  1

شده و از نظر طولی قطعه قطعه شده  .... به ضخامت 

 میلی متر  از نوع  ایروکو 6

4407280

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوب بریده شده یا ارّه شده و تراشیده  چوب ها  1

شده و از نظر طولی قطعه قطعه شده  .... به ضخامت 

4407290

0 



 
 

 

میلی متر  از نوع  چوب استوائی تعیین شده در  6

 ."غ م س "1نکته شماره 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوب بریده شده یا ارّه شده و تراشیده  چوب ها  1

شده و از نظر طولی قطعه قطعه شده  .... به ضخامت 

 کویرکوساز نوع   "سندیان "میلی متر  ازبلوط  6

4407910

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوب بریده شده یا ارّه شده و تراشیده  چوب ها  1

به ضخامت شده و از نظر طولی قطعه قطعه شده  .... 

 از نوع فاگوس. "زان"میلی متر  از  6

4407920

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوب بریده شده یا ارّه شده و تراشیده  چوب ها  1

شده و از نظر طولی قطعه قطعه شده  .... به ضخامت 

 ."دردار و نارون "میلی متر  از  6

4407950

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

بریده شده یا ارّه شده و تراشیده چوب  چوب ها  1

شده و از نظر طولی قطعه قطعه شده  .... به ضخامت 

 ."غ م س "میلی متر 6

4407990

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

صفحات و ورق هایی جهت روکش و  چوب ها  1

پوشاندن و صنعت چوب  وارونه و برعکس  و چوب 

استوائی ، میلیمتر ، از چوب  6های دیگر  با ضخامت 

 غ م س.

4408390

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

صفحات و ورق هایی جهت روکش و  چوب ها  1

پوشاندن و صنعت چوب  وارونه و برعکس وچوب 

میلیمتر ، از چوب های  6های دیگر  با ضخامت 

 دیگر  ، غ م س.

4408900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوبی که اشغال تخته های چوبی از ذرات  چوب ها  5

نشده است،  یا عمل إشغال بر آنها صورت نگرفته 

 است.

4410111

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تخته های چوبی متشکل از ذرات چوبی  چوب ها  10

که با ورق مالمینی  یا با الیه مزین دیگری از 

 پالستیک پوشیده شده است.

4410112

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تخته های چوبی متشکل از ذرات چوبی،  چوب ها  10

 غ م س.

4410119

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

4410120 تخته های نئوپان  با الیه هایی از چوب. چوب ها  5

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ی ظریف و تخته های مشابه  از تخته ها چوب ها  5

مواد چوبی، هرچند که با رزین ها و مواد رابط و 

 همراه باشد.پیوند دهنده آلی  

4410900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تخته های ظریف و تخته های مشابه  از  چوب ها  5

مواد چوبی، هرچند که با رزین ها و مواد رابط و 

 5بیشتر  از  پیوند دهنده آلی  با ضخامتی که

 میلیمترنباشد.

4411120

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تخته های ظریف و تخته های مشابه  از  چوب ها  5

مواد چوبی، هرچند که با رزین ها و مواد رابط و 

 5پیوند دهنده آلی  با ضخامتی که افزون بر 

 میلیمترنباشد. 9میلیمترباشد  و بیشتر  از 

4411130

0 

 2مغازه + انبار یا 

 کارگر

تخته های ظریف و تخته های مشابه  از  چوب ها  5

مواد چوبی، هرچند که با رزین ها و مواد رابط و 

 9پیوند دهنده آلی  با ضخامتی که بیشتر  از 

 میلیمترباشد.

4411140

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تخته های ظریف و تخته های مشابه  از  چوب ها  5

هرچند که با رزین ها و مواد رابط و مواد چوبی، 

 3غ سم  8،0پیوند دهنده آلی  با تراکمی افزون بر 

 همراه باشد.

4411920

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تخته های ظریف و تخته های مشابه  از  چوب ها  5

مواد چوبی، هرچند که با رزین ها و مواد رابط و 

 3غ سم  5،0پیوند دهنده آلی  با تراکمی افزون بر 

 نباشد. 3غ سم  8،0همراه باشد. اما آن افزون بر 

4411930

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تخته های ظریف و تخته های مشابه  از  چوب ها  5

مواد چوبی، هرچند که با رزین ها و مواد رابط و 

م سغ  5،0پیوند دهنده آلی  با تراکمی که افزون بر 

 نباشد "3

4411940

0 

 2یا مغازه + انبار 

 کارگر

چوب برعکس و وارونه و چوب روکش دار  چوب ها  10

 ."بامبو"و چوب چند الیه مشابه از جنس خیزران 

4412100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوب برعکس و وارونه که منحصرا  چوب ها  10

میلیمتر  6متشکل از ورقه های چوبی با ضخامت 

بیرونی ازچوب های باشد که دارای الیه خارجی و 

 استوائی می باشد.

4412310

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

توصیف و 

توضیحات تجاری 

منحصرا در رابطه با 

تخته های چوبی 

 باشد

و چوب   "أبلکاج"چوب برعکس و وارونه  چوب ها

روکش دار ) پوشیده شده با روکش چوبی( و چوب 

چند الیه مشابه با الیه خارجی و بیرونی واحد 

حداقل از چوب از غیر خانواده مخروطیان و صنوبرها  

یا از انواع درختان جنگلی که آب را تشکیل می 

شاه گیالس و دهند، یا دردار  یا زان  یا بتوال  یا 

بلوط  یا دردار  یا کینا  یا گردو یا نارون و زیزفون  یا 

یا دلب و چنار  یا   "سندیان "درخت افرا و یا بلوط

درخت ملخ و درخت حور  یا زنبق  یا گردو. ضخامت 

 میلیمتر نباشد 6یک ورق از آن ، افزون بر 

4412330

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

توصیف و 

حات تجاری توضی

منحصرا در رابطه با 

تخته های چوبی 

 باشد

غیرآن ، حداقل دارای الیه بیرونی و  چوب ها

و  خارجی از چوب  ، که از خانواده و گروه مخروطیان

،  00،33صنوبرها نیست، غیر آن چه که در بند 

ذکر شده است. ضخامت  یک ورق ازآن   4412

 میلیمتر نباشد. 6افزون بر 

4412340

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

توصیف و 

توضیحات تجاری 

منحصرا در رابطه با 

تخته های چوبی 

 باشد

الیه بیرونی و خارجی از  دو غیرآن ، دارای چوب ها

چوب  ، که از خانواده و گروه مخروطیان و صنوبرها 

میلیمتر  6، ضخامت  یک ورق ازآن  افزون بر است

 نباشد.

4412390

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوب برعکس و برگردان و وارونه و چوب  چوب ها  10

روکش دار و چوب چند الیه مشابه ) پوشیده شده با 

:حداقل دارای یک الیه خارجی و  LVLالیه چوبی(

 بیرونی از چوب های استوائی و گرمسیری.

4412410

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

برگردان و وارونه و چوب چوب برعکس و  چوب ها  10

روکش دار و چوب چند الیه مشابه ) پوشیده شده با 

:غیرآن، حداقل دارای یک الیه  LVLالیه چوبی(

خارجی و بیرونی ازچوب های غیرخانواده و گروه 

 مخروطیان و صنوبرها باشد.

4412420

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوب چوب برعکس و برگردان و وارونه و  چوب ها  10

روکش دار و چوب چند الیه مشابه ) پوشیده شده با 

:غیرآن، دارای دو الیه خارجی و  LVLالیه چوبی(

بیرونی ازچوب های غیرخانواده و گروه مخروطیان و 

 صنوبرها باشد.

 

4412490

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

دارای هسته کلفت متشکل از توده ها   چوب ها  10

لوح ها "یا از قطعات و برش ها  "تخته های توده ها"

) لوح ها و تخته  "و تخته های تنگ و باریک و نازک

: حداقل دارای یک  الیه خارجی و  "های چند الیه

 بیرونی  از چوب های منطقه استوائی و گرمسیری.

4412510

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

دارای هسته کلفت متشکل از توده ها   چوب ها  10

لوح ها "یا از قطعات و برش ها  "تخته های توده ها"

) لوح ها و تخته  "و تخته های تنگ و باریک و نازک

های چند الیه، غیرآن، حداقل دارای یک  الیه 

خارجی و بیرونی  از چوب های غیر خانواده و گروه 

 صنوبر ها و مخروطیان باشد.

4412520

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

دارای هسته کلفت متشکل از توده ها   چوب ها  10

لوح ها "یا از قطعات و برش ها  "تخته های توده ها"

) لوح ها و تخته  "و تخته های تنگ و باریک و نازک

های چند الیه، غیرآن، دارای دو الیه خارجی و 

4412590

0 



 
 

 

ها و  بیرونی  از چوب های غیر خانواده و گروه صنوبر

 مخروطیان باشد.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوب برعکس و برگردان و وارونه و چوب  چوب ها  10

)   "غ م س"روکش دار و چوب چند الیه مشابه

:حداقل دارای یک  LVLپوشیده شده با الیه چوبی(

الیه خارجی و بیرونی از چوب های  منطقه استوائی 

 و گرمسیری.

4412910

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوب برعکس و برگردان و وارونه و چوب  چوب ها  10

 روکش دار و چوب چند الیه مشابه )غ م س(، 

غیرآن، حداقل دارای یک  الیه خارجی و بیرونی. 

غیر آن، حداقل دارای یک الیه خارجی ازچوب های 

 غیرخانواده و گروه مخروطیان و صنوبرها باشد.

 

4412920

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 "ابلکاج"چوب برعکس و برگردان و وارونه چوب ها  10

غ م "و چوب روکش دار و چوب چند الیه مشابه ؟ 

 .  "س

4412990

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوب متراکم و انبوه  به شکل توده ها  یا  چوب ها  10

تخته ها یا نوارها یا ورقه ها  یا تولیدات دارای 

قسمتها و بخش هایی که  أشکال خاصی 

 دارد)پروفیل ها(.

4413000

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم دستی و مواد اولیه   10

 صنایع مبلمان و تخت

دسته های تعداد، ساختارهای عددی، 

عددی، ساختارها  و دسته های چوبی مبل یا جاروها 

و قالب های کفش ها، در آن باره قالب های چوبی 

 وسیع و گسترده مطرح است.

4417000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

چوب های صنعت بستنی و چوب کبریت  مواد اولیه صنایع غذایی  5

 ها با اندازه های مطلوب

4421992

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی خالل 

 دندانها نباشد

4421993 زبان گیرهای چوبی لوازم و تجهیزات پزشکی

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  30

لوازم و ابزارهای 

الزم جهت پرورش 

زنبور عسل و تولید 

عسل تا تاریخ 

فراهم  2021 /30/6

 و مهیا باشد.

لوازم و ابزارهای پرورش 

 زنبور عسل و تولید عسل

4421999 ."موانع ملکه ها "انواع دیگر چوب ها

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پشش ها و درب پوشهای   5

فلزی و پالستیکی و بطری 

 های شیشه ای

4503100 درب پوش ها از چوب پنبه طبیعی

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خمیرهای شیمیایی چوب به روش ذوب  مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

 نمودن

4702000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

 

،  ساخته صنوبرها  خمیر شیمیایی چوب

شده به روش سودا یا سولفات، ) به جز ذوب 

 مقصور نیست.نمودن(، 

4703110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خمیر شیمیایی چوب غیر صنوبرها ،   مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

ساخته شده به روش سودا یا سولفات، ) به جز ذوب 

 نمودن(، مقصور نیست.

4703190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خمیر شیمیایی چوب صنوبرها ،  ساخته  مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

شده به روش سودا یا سولفات، ) به جز ذوب 

 نمودن(، مقصور یا نیمه مقصور است.

4703210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

صنوبرها ،  خمیر شیمیایی چوب غیر  مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

ساخته شده به روش سودا یا سولفات، ) به جز ذوب 

 نمودن(، مقصور یا نیمه مقصور است.

4703290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خمیر شیمیایی چوب صنوبرها ،  ساخته  مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

، ) به جز ذوب نمودن(، دی سولفیت شده به روش 

 مقصور یا نیمه مقصور است.

4704210

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خمیری از الیاف به دست آمده از  مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

ت یا ورق و کاغذ مقوا فراهم شده جه کاغذهای باطله

 بازیافت و ساخت مجدد.

4706200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خمیری از سایر مواد سلولزی فیبری  مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

 ، غ م س.مکانیزه

4706910

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خمیری از سایر مواد سلولزی فیبری  مواد اولیه صنایع شیمیایی  1

 شیمیایی، غ م س.

4706920

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق و کاغذ روزنامه ها به شکل رول ها یا  کاغذ و ورق و کارتن  1

 ورق ها

4801000

0 

 2 انبار یا مغازه +

 کارگر

ورق و ورق مقوایی که با دست ساخته  کاغذ و ورق و کارتن  1

 شده است.

4802100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مقوا بدون پوشش، به عنوان ورق کاغذ و  کاغذ و ورق و کارتن  1

برق و  حامل کاغذ یا مقوا حساس به نور، گرما یا

 استعمال می شود. الکتریسیته جریان

4802200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مقوا بدون پوشش، به عنوان ورق کاغذ و  کاغذ و ورق و کارتن  1

 دیواری است.حامل کاغذ 

4802400

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

و میزان کاغذ و مقوا بدون پوشش ....  کاغذ و ورق و کارتن  1

 شیمیایی و مکانیکی و فیبرهای الیافوزن نسبت 

 .2گرم / م  40درصد است، به وزن  10اش، 

4802540

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

رول های کاغذی بدون پوشش.... میزان و  کاغذ و ورق و کارتن  1

 شیمیایی و مکانیکی و فیبرهای الیافنسبت وزن 

 150و =  40= 2م  1درصد است، به وزن   10اش، 

 گرم.

4802550

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

رول های کاغذی بدون پوشش.... میزان و  کاغذ و ورق و کارتن  1

 شیمیایی و مکانیکی و فیبرهای الیافنسبت وزن 

 150و =  40= 2م  1درصد است، به وزن   10اش، 

 گرم.

4802560

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق و کاغذ بدون پوشش و کاور ....   کاغذ و ورق و کارتن  1

شیمیایی و  و فیبرهای الیافمیزان و نسبت وزن 

 40= 2م  1درصد است، به وزن   10اش،  مکانیکی

 ."غ م س "گرم.  150و = 

4802570

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق و کاغذ بدون پوشش و کاور ....   کاغذ و ورق و کارتن  1

شیمیایی و  و فیبرهای الیافمیزان و نسبت وزن 

=  2م  1درصد است، به وزن   10اش،  مکانیکی

 ."غ م س "گرم.  150

4802580

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 الیافورق، ورق مقوا  میزان و نسبت وزن  نتکاغذ و ورق و کار  1

درصد  10اش،  شیمیایی و مکانیکی و فیبرهای

 است، به شکل رول ها و ورقه ها.

4802610

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

رول هایی از ورق و کاغذ مقوا،  میزان و  نتکاغذ و ورق و کار  1

 شیمیایی و مکانیکی و فیبرهای الیافنسبت وزن 

 درصد است، به شکل رول ها و ورقه ها...... . 10اش، 

4802620

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق و ورق مقوا بدون پوشش و کاور؟   کاغذ و ورق و کارتن  1

شیمیایی و  و فیبرهای الیافمیزان و نسبت وزن 

 ."غ م س "درصد است 10اش،  مکانیکی

4802690

0 

 2انبار یا مغازه + 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که به  10

شکل رول های 

بزرگ و وسیع باشد 

که متشکل از ماده 

میانی صنعت است 

تاسیسات و و برای 

مراکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت مطابق با 

تاسیسات و مراکز 

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت، مورد 

استفاده قرار می 

کاغذ  و ورق و کاغذ آرایش و زیبایی  کاغذ و ورق و کارتن

پرکننده سلولزی به آرایشی، دستمال کاغذی، حوله، 

 شکل رول ها یا ورقه ها.

4803000

0 



 
 

 

گیرد، و آن به 

موجب کتاب 

 "تخصیصات

 است. "اعتبارنامه ها

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

بدون   "کرافت الینر "ورق و ورق مقوا کاغذ و ورق و کارتن  1

 پوشش و بدون کاور، سفید نشده ) مقصور نباشد(.

4804110

0 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

)کرافت الینر( بدون ورق، ورق مقوا،  کاغذ و ورق و کارتن  1

 ."غ م س "پوشش و بدون کاور، 

4804190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق کرافت، بدون پوشش و بدون کاور،  کاغذ و ورق و کارتن  1

جهت ساخت کیسه ها ، بزرگ است و سفید نیست) 

 غیر مقصور(.

4804210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق کرافت بدون پوشش و کاور جهت  کاغذ و ورق و کارتن  1

 کیسه ها. غ م س.ساخت 

4804290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق، ورق مقوا کرافت  دیگر  که وزن هر  کاغذ و ورق و کارتن  1

کیلو نباشد، و سفید  150مترمربع آن  افزون بر  

 نیست ) مقصور نیست(.

4804310

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق، ورق مقوا کرافت دیگر  که وزن هر  ورق و کارتنکاغذ و   1

 ."غ م س "کیلو نباشد، 150مترمربع آن  افزون بر  

4804390

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق، ورق مقوا کرافت دیگر ؟ به وزن  کاغذ و ورق و کارتن  1

گرم/  م  225اما  کمتر از   2گرم/ م  150بیشتر از 

 ، سفید نیست. 2

4804410

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

و  150ورق و ورق مقوا کرافت ، گراماج ،  کاغذ و ورق و کارتن  1

 ."غ م س "، 225

4804490

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

، 225ورق و ورق مقوا کرافت ، گراماج ،  کاغذ و ورق و کارتن  1

 سفید نیست و مقصور نیست.

4804510

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

، 225ورق و ورق مقوا کرافت ، گراماج ،  کاغذ و ورق و کارتن  1

 95سفید است ، نسبت و میزان الیاف  شیمیایی، 

 درصد است.

4804520

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

، 225ورق و ورق مقوا کرافت ، گراماج ، = کاغذ و ورق و کارتن  1

 ."غ م س"

4804590

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق نیمه شیمیایی آماده ،  بدون پوشش  کاغذ و ورق و کارتن  1

، بیشتر از آن چه و بدون کاور ، رول ها  یا ورقه ها 

تعیین شده است، اشغال نشده  3در نکته شماره 

 است.

4805110

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق نیمه شیمیایی آماده ،  بدون پوشش  کاغذ و ورق و کارتن  1

ن چه بدون کاور ، رول ها  یا ورقه ها ، بیشتر از آو 

تعیین شده است، اشغال نشده  3در نکته شماره 

 است.

4805120

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق مقوا بدون پوشش و بدون کاور ورق  کاغذ و ورق و کارتن  1

به شکل رول ها و ورقه ها ،  بیشتر از آن چه در 

 است، اشغال نشده است.تعیین شده  3نکته شماره 

4805190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق تستالینر که وزن هر متر مربع آن،  کاغذ و ورق و کارتن  1

گرم  یا کمتر ، بدون پوشش است و اشغال  150

 نشده است.

4805240

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

آن، ورق تستالینر که وزن هر متر مربع  کاغذ و ورق و کارتن  1

گرم  یا کمتر ، بدون پوشش است و  150بیشتر از 

 اشغال نشده است.

4805250

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

کاغذ سولفیت چهت بسته بندی  و بدون  کاغذ و ورق و کارتن  1

 2کاور و پوشش،  و بیشتر از آن چه در نکته شماره 

 تعیین و مشخص شده است، اشغال نشده است.

4805300

0 

 2یا مغازه + انبار 

 کارگر

ورق و ورق مقوا  جهت صافی و فیلتر  و  کاغذ و ورق و کارتن  1

بدون کاور و پوشش، و بیشتر از آن چه در نکته 

4805400

0 



 
 

 

تعیین و مشخص شده است، اشغال نشده  2شماره 

 است.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق و ورق مقوا نمدی ، بدون کاور و  کاغذ و ورق و کارتن  1

 2و بیشتر از آن چه در نکته شماره  بدون پوشش، 

 تعیین و مشخص شده است، اشغال نشده است.

4805500

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق، ورق مقوا دیگر،  بدون پوشش و  کاغذ و ورق و کارتن  1

بدون کاور،  به شکل رول ها یا ورقه ها، گراماج = 

تعیین  3و بیشتر از آن چه در نکته شماره  150

 شده،  اشغال نشده است.

4805910

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق و ورق مقوا  دیگر، بدون کاور و بدون  کاغذ و ورق و کارتن  1

و  150پوشش، به شکل رول ها یا ورقه ها، گراماج، 

 و إشغال نشده است.... 225

4805920

0 

 2+  انبار یا مغازه

 کارگر

ورق، ورق مقوا دیگر، بدون پوشش و  کاغذ و ورق و کارتن  1

 225بدون کاور، به شکل رول ها یا ورقه ها، گراماج 

تعیین شده،   3و  و بیشتر از آن چه در نکته شماره 

 اشغال نشده است.

4805930

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

، رول  "نازک" ورق و ورق مقوا )پارشمن کاغذ و ورق و کارتن  5

 ها یا ورقه ها.

4806100

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

4806200 کاغذ روغنی ، رول ها یا ورقه ها. کاغذ و ورق و کارتن  5

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ا ورقه  و کاغذ انتقال هزینه ها و کارمزده کاغذ و ورق و کارتن  5

 ، رول ها یا ورقه ها.

4806300

0 

 2مغازه + انبار یا 

 کارگر

ورق معروف به کریستال و غیر آن از ورق  کاغذ و ورق و کارتن  5

جالداده شده و براق شفاف یا نیمه شفاف ، رول ها یا 

 ورقه ها.

4806400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق، ورق مقوا ترکیبی، سطح آن بدون  کاغذ و ورق و کارتن  5

از نظر داخلی پوشش و بدون کاور است، هرچند که 

 مقوا باشد، به شکل رول ها یا ورقه ها.

4807000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق، ورق مقوا ی موج دار؟  هرچند که   کاغذ و ورق و کارتن  5

سوراخ دار باشد، به شکل رول ها یا ورقه ها ، به جز 

 ذکر شد. 4803انواعی که  در بند 

4808100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق کرافت، مجعّد یا خمیده ، و هرچند  کاغذ و ورق و کارتن  5

 که سوراخدار باشد.

4808400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق و کاغذ کرافت ، مجعّد یا خمیده یا  کاغذ و ورق و کارتن  5

 ."غ م س "سوراخدار به شکل رول ها یا ورقه ها

 

4808900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

و به شکل خودکار  –ورق و کاغذ کپی  کاغذ و ورق و کارتن  10

 اتوماتیک

 

 

4809200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق کاربونی و ورق کپی  هرچند که  کاغذ و ورق و کارتن  10

 چاپ شده باشد ، به شکل رول ها یا ورقه ها.

4809900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق  و ورق مقوا؟  به یک شکل یا به دو  کاغذ و ورق و کارتن  1

شکل  پوشیده شده از کائولن است،  به شکل رول 

 ها.

4810130

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق، و کاغذ مقوا که از کارلین پوشیده   کاغذ و ورق و کارتن  1

شده است، به شکل رول ها  یا ورقه ها، که یکی از 

میلیمتر  297دیگری=میلیمتر و  435ضلع هایش = 

 است.

4810140

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق، ورق مقوا ؟  به یک شکل یا به دو  کاغذ و ورق و کارتن  1

شکل  پوشیده شده از کائولن است، یا پوشیده شده 

 از مواد غیرآلی دیگر است،... .

4810190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

4810220 با وزن سبک.ورق و کاغذ پوشیده شده  کاغذ و ورق و کارتن  1

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق، ورق مقوا از نوع به کار رفته  در  کاغذ و ورق و کارتن  1

نگارش ... نسبت و میزان وزن الیاف مکانیکی و 

 درصد است. 10شیمیایی حدود  

4810290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق ، ورق مقوا کرافت؟ به جز  آن چه  کاغذ و ورق و کارتن  1

جهت نگارش به کار رفته است... سفید است، نسبت 

 95و میزان  وزن الیاف و فیبرهای چوبی حدود 

 .150درصد گراماج  است= 

4810310

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق ، ورق مقوا کرافت؟ به جز آن چه  کاغذ و ورق و کارتن  1

اهداف دیگر به کار رفته جهت نگارش و چاپ یا 

 ."غ م س "است...

4810390

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق، ورق مقوا  با کاور و پوشش ، که به  کاغذ و ورق و کارتن  1

یک شکل  یا به  دو شکل  با کائولن پوشیده  شده 

 و چند الیه دارد. "غ م س "است

4810920

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق، ورق مقوا  با کاور و پوشش ، که به  و کارتن کاغذ و ورق  1

یک شکل  یا به  دو شکل  با کائولن پوشیده  شده 

 "غ م س "است........

4810990

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق، ورق مقوا ، که با قطران یا قیر یا  کاغذ و ورق و کارتن  20

 آسفالت پوشیده شده است:

4811100

0 



 
 

 

 2+ انبار یا مغازه 

 کارگر

به   -خودکار  -ورق ورق مقوا؟ چسبی  کاغذ و ورق و کارتن  20

 شکل رول ها یا ورقه ها.

4811410

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 –ورق، ورق مقوا؟ چسبی ) به جز چسبی  کاغذ و ورق و کارتن  20

 خودکار( به شکل رول ها یا ورقه ها.

4811490

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

سفید ) مقصور(، وزن مترمربع آن افزون  کاغذ و ورق و کارتن  20

 است: 2گرم/ م  150بر 

4811510

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  20

توصیف و 

توضیحات تجاری 

در رابطه با رول 

های بسته بندی یا 

کاغذ و ورق مقوا یا 

استیکرها و برچسب 

 ها باشد.

مقوای دیگر، که پوشیده شده  ورقورق،  کاغذ و ورق و کارتن

 از پالستیک است.

4811590

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق، ورق مقوای پوشیده شده از شمع  یا  کاغذ و ورق و کارتن  20

شمع پارافین استیارین  یا روغن یا گلیسرول )کاغذ 

 روغنی( :

4811600

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق مقوا و پرکردن سلولز و الیه  ورق، کاغذ و ورق و کارتن  20

هایی از الیاف و فیبرهای سلولزی دیگر به شکل  

 رول ها  یا ورقه ها.

 

4811900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

و صافی ؟  از توده ها و تخته های فیلتر  کاغذ و ورق و کارتن  5

 خمیرهای کاغذ

4812000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

4816200 به شکل خودکار  -ورق و کاغذ کپی کارتن کاغذ و ورق و  10

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق و کاغذ کاربون؟ ورق کپی ) به جز  کاغذ و ورق و کارتن  10

( ورق و کاغذ.... ) غ م 4809انواع وارد شده در بند 

 س(.

4816900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

از به شرط این که  30

خمیر کاغذ یا 

سلولز تولید شده 

باشد و برای انبار 

پزشکی یا موسسات 

و مراکز پزشکی 

 باشد.

لباسها و پوشاک و لوازم  لباس هایی از   لوازم و تجهیزات پزشکی

خمیرهای ورق و کاغذ  یا پرکردن سلولز یا از الیه 

 هایی از الیاف و فیبرهای سلولزی .

4818500

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پرکردن سلولز یا الیه هایی از الیاف و  اولیه صنایع شیمیاییمواد   10

ه سلولزی  به شکل رول ها  یا ورقه هایی کفیبرهای 

 سانتیمتر نیست. 36عرض آن افزون بر 

4818901

0 

 2انبار یا مغازه + 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

منحصرا از درون و 

داخل،  جعبه و 

قوطی کارتن  

آلومنیومی باشد، و 

الزم است که  آب 

میوه ها بسته  

بندی شود و نیز 

الزم است که 

موسسه و مرکز 

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت باشد و 

در خصوص بسته 

بندی آب میوه ها 

فعالیت نماید، و 

ماده در کتاب 

تخصیصات صنعتی 

اعتبارنامه  "

صادر   "صنعتی

شده از وزارت 

کاورهای رهای چسبی و نوا

 بسته بندی

قوطی ها و جعبه ها ؟ از جنس ورق و 

 کاغذ یا ورق و کاغذ مقوا موج دار

4819100

0 



 
 

 

صنعت وارد شده 

 است.

 2انبار یا مغازه + 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

موسسه صنعتی  10

موجود و در حال 

فعالیت باشد و به 

موجب کتاب 

 "تخصیصات

از جانب  "اعتبارنامه

مدیر صنعت 

مربوطه تاسیسات و 

مراکز صنعتی مجاز 

جهت تولید مارک 

هایی از عطرها و 

وسایل زینتی و 

آرایشی باشد و این 

که توصیف و 

توضیحات تجاری 

در رابطه با قوطی و 

جعبه های کارتن 

 باشد. خالی می

 

نوارهای چسبی و کاورهای 

 بسته بندی

قوطی ها و جعبه ها؟ قوطی ها و جعبه 

 های تاشو ؟  از ورق و کاغذ یا ورق مقوا غیرموج دار.

4819200

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

موسسه و مرکز 

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت باشد و 

کتاب ماده در 

تخصیصات 

 "صنعتی

صادره  "اعتبارنامه

از مدیر صنعت 

مربوطه وارد شده 

 است.

نوارهای چسبی و کاورهای 

 بسته بندی

 40کیسه هایی که عرض  پایه آن  به 

 سانتیمتر  یا بیشتر  می رسد ، از بین ورق و ورق

یبرها فمقوا  یا پرکردن سلولز  یا الیه ای از الیاف و 

...... 

4819300

0 

 2انبار یا مغازه + 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

موسسه و مرکز  10

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت باشد، 

و آن به موجب 

 "کتاب تخصیصات

از   "اعتبارنامه

جانب مدیر صنعت 

 مربوطه است.

نوارهای چسبی و کاورهای 

 بسته بندی

کیسه های دیگر ، جعبه ها و قوطی ها و 

ورق مقوا  یا پرکردن سلولز یا  مخروط هایی از ورق و

 الیه هایی از الیاف و فیبرهای سلولزی .

 

 

 

4819400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

کاغذ و ورق و لوازم   10

التحریر مدرسه بدون کیف 

 ها

جیب؟ دفاتر ثبت و دفاتر محاسبه؟ 

درخواستها و سفارش ها؟ رسیدها؟ ورق نامه ها و 

 مشابه.پیام ها؟  یادداشت های 

4820100

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

کاغذ و ورق و لوازم   10

التحریر مدرسه بدون کیف 

 ها

4820200 دفاتر تمرین ها

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

کاغذ و ورق و لوازم   10

التحریر مدرسه بدون کیف 

 ها

تصنیفها ) غیر جلدها و کاورهای کتابها(؟ 

ها و کاورهای پوشه ها  پوشه ها و پرونده های  ورق

 و پرونده ها

4820300

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

کاغذ و ورق و لوازم   10

التحریر مدرسه بدون کیف 

 ها

هرچند که   "مانیفولد "بسته دفاتر

مشتمل بر مجموعه هایی از ورق و کاغذ کاربون 

 باشد.

4820400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

لوازم کاغذ و ورق و   10

التحریر مدرسه بدون کیف 

 ها

تکه کاغذهایی از همه انواع؟  از ورق یا 

 ورق مقوا چاپ شده.

4821100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

کاغذ و ورق و لوازم   10

التحریر مدرسه بدون کیف 

 ها

تکه کاغذهایی از همه انواع؟  از ورق یا 

 ورق مقوا  )به جز مقوا چاپ شده(.

4821900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

به شرط این که  10

موسسه و مرکز 

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت باشد و 

ماده در کتاب 

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

های  ماسوره ها  و حاملقرقره ها و 

مشابه به کار رفته در جمع نمودن  و چرخاندن نخ 

 های نساجی  از خمیرهای ورق یا کاغذ.

4822100

0 



 
 

 

تخصیصات 

 "صنعتی

صادره  "اعتبارنامه

از مدیر صنعت 

مربوطه وارد شده 

 است.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

4823200 ورق و کاغذ مقوا ، جهت فیلتر و صافی ورق و کاغذ و کارتن  10

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

چاپ شده  و آماده و ورق های نموداری  ورق و کاغذ و کارتن  10

مهیا شده جهت  دستگاههای  ثبت و ضبط خودکار 

؟ به شکل رول ها  یا ورقه هایی یا دیسک هایی از 

 کاغذ و ورق...

4823400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

ورق و کاغذ مقوا  به شکل رول هایی با  ورق و کاغذ و کارتن  1

سانتیمتر نیست، جهت   5عرضش که افزون بر 

 ساخت دیوار و دیسک ها) رندل  باطری ها(.

4823901

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

موسسه صنعتی  20

موجود و در حال 

فعالیت باشد و به 

موجب کتاب 

 "تخصیصات

از جانب  "اعتبارنامه

انواع دیگر از ورق و ورق مقوا یا پرکردن  ورق و کاغذ و کارتن

 سلولز)غیرآن(.

4823909

0 



 
 

 

مدیر صنعت 

مربوطه تاسیسات و 

مراکز صنعتی مجاز 

جهت تولید مارک 

و هایی از عطرها 

وسایل زینتی و 

آرایشی باشد و این 

که توصیف و 

توضیحات تجاری 

در رابطه با قوطی و 

جعبه های کارتن 

 خالی می باشد.

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

کاغذ و ورق و لوازم   20

بدون کیف التحریر مدرسه 

 ها

کتابها و کتابچه ها و کتابهای چاپ شده و 

انتشارات مشابه،  از ورق های جداگانه ؟ هرچند که 

 درهم پیچیده باشد.تاشده و 

4901100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

کاغذ و ورق و لوازم   20

التحریر مدرسه بدون کیف 

 ها

قاموس ها و فرهنگ لغات و دایرة 

هرچند که به شکل جزوه های پیوسته المعارف ها ؟ 

 و متوالی باشد.

4901910

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

کاغذ و ورق و لوازم   20

التحریر مدرسه بدون کیف 

 ها

کتاب ها و کتابچه ها و کتاب های چاپ 

 شده و انتشارات مشابه، غ م س.

4901990

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

ه تصاویر یا  نقاشی ها یا  متون؟ آماده شد مهندسیمواد اولیه صنایع   5

 جهت انتقال یافتن به  سطح دیگر؟

4908100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

تصاویر یا  نقاشی ها یا  متون؟ آماده شده  مواد اولیه صنایع مهندسی  5

 جهت انتقال یافتن به  سطح دیگر؟غ م س.

4908900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های ابریشم طبیعی و نخ های 

باقیمانده ابریشمی؟ آماده و مهیا شده جهت خرده 

 تار موی  مسینا )  روده کرم ابریشم(.فرو شی ؟ 

5006000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

آماده  ؟های زده شدهنخ هایی از پشم 

درصد وزن  85خرده فروشی نیست. محتوی کمتر از 

 پشم است.

 

5106200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ هایی از پشم های شانه شده؟  آماده 

درصد وزن  85خرده فروشی نیست. محتوی کمتر از 

 پشم است.

 

5107200

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ هایی از  کرک نرم و لطیف ، آماده 

 خرده فروشی نیست، پشم های زده شده.

5108100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ هایی از  کرک نرم و لطیف ، آماده 

 خرده فروشی نیست،پشم های شانه شده.

 

5108200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

درصد  وزن یا  85نخ هایی که محتوی 

 بیشتر، از پشم یا کرک نرم و لطیف است.

5109100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ هایی  از پشم یا کرک نرم و لطیف؟ 

 آماده شده جهت خرده فروشی. غ م س.

5109900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ هایی از کرک  ضخیم و کلفت یا از 

 موی اسب ، هرچند که آماده خرده فروشی باشد.

5110000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

پرده ای و های  

مبل و تخت نباشد 

و نیز محتوی پارچه 

های کش بافت از 

همه اقالم و پارچه 

 85پارچه های بافته شده که محتوی  پارچه ها

 300درصد وزن پشم یا کرک نرم و لطیف به وزن 

 است. 2گرم / م 

5111110

0 



 
 

 

 یا ببری پلنگی

 نباشد.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

به شرط این که  10

پارچه محتوی  

های  پرده ای و 

مبل و تخت نباشد 

و نیز محتوی پارچه 

های بافتنی و کش 

بافت از همه اقالم و 

یا  پارچه پلنگی

 نباشد. ببری

 85پارچه های بافته شده که محتوی  پارچه ها

 درصد وزن پشم یا کرک نرم و لطیف است.

5111190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

به شرط این که  10

پارچه محتوی  

های  پرده ای و 

مبل و تخت نباشد 

و نیز محتوی پارچه 

های کش بافت از 

همه اقالم و پارچه 

 پلنگی نباشد.

به شرط این که 

محتوی  پارچه 

های  پرده ای و 

مبل و تخت نباشد 

های بافته شده از پشم  یا کرک پارچه  پارچه ها

نرم  زده شده،  به شکل اصلی  با تارهای موی 

 ترکیبی  یا مصنوعی مستمر و دائمی.

5111200

0 



 
 

 

و نیز محتوی پارچه 

های بافتنی و کش 

بافت از همه اقالم و 

ی  یا پارچه پلنگ

 نباشد. ببری

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های  پرده ای و 

مبل و تخت نباشد 

و نیز محتوی پارچه 

های کش بافت از 

همه اقالم و پارچه 

 یا ببری پلنگی

 نباشد.

به شرط این که 

محتوی  پارچه 

های  پرده ای و 

مبل و تخت نباشد 

و نیز محتوی پارچه 

های بافتنی و کش 

بافت از همه اقالم و 

یا  پارچه پلنگی

 نباشد. ببری

پارچه های بافته شده از پشم  یا کرک  پارچه ها

 ."غ م س"نرم  زده شده،  

5111900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های  پرده ای و 

مبل و تخت نباشد 

و نیز محتوی پارچه 

های کش بافت از 

همه اقالم و پارچه 

 یا ببری پلنگی

 نباشد.

به شرط این که 

محتوی  پارچه 

های  پرده ای و 

مبل و تخت نباشد 

و نیز محتوی پارچه 

های بافتنی و کش 

بافت از همه اقالم و 

یا  پارچه پلنگی

 نباشد. ببری

 85پارچه های  بافته شده  که محتوی  پارچه ها

درصد وزن پشم  شانه شده  یا کرک نرم و لطیف 

 گرم / م است. 200شانه شده به وزن 

5112110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های  پرده ای و 

مبل و تخت نباشد 

پارچه و نیز محتوی 

های بافتنی و کش 

 85پارچه های  بافته شده  که محتوی  پارچه ها

درصد وزن پشم  شانه شده  یا کرک نرم و لطیف 

 شانه شده است، )غ م س(.

5112190

0 



 
 

 

بافت از همه اقالم و 

یا  پارچه پلنگی

 نباشد. ببری

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

و های  پرده ای 

مبل و تخت نباشد 

و نیز محتوی پارچه 

های کش بافت از 

همه اقالم و پارچه 

 پلنگی نباشد.

به شرط این که 

محتوی  پارچه 

های  پرده ای و 

مبل و تخت نباشد 

و نیز محتوی پارچه 

های بافتنی و کش 

بافت از همه اقالم و 

 پارچه پلنگی نباشد.

 پارچه های  بافته شده  از پشم  شانه پارچه ها

شده  یا کرک نرم و لطیف شانه شده ، مخلوط 

شده... همراه با تار موها و رشته های مو.. مصنوعی 

 مستمر و دائمی ،  )غ م س (.

5112200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های  پرده ای و 

مبل و تخت نباشد 

پارچه های  بافته شده  از پشم  شانه  پارچه ها

شده  یا کرک نرم و لطیف شانه شده ، مخلوط  

5112300

0 



 
 

 

و نیز محتوی پارچه 

های کش بافت از 

و پارچه همه اقالم 

 پلنگی نباشد.

به شرط این که 

محتوی  پارچه 

های  پرده ای و 

مبل و تخت نباشد 

و نیز محتوی پارچه 

های بافتنی و کش 

بافت از همه اقالم و 

یا  پارچه پلنگی

 نباشد. ببری

الیاف ... مصنوعی ، که مستمر و دائمی همراه با 

 نیست، )غ م س(.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های  پرده ای و 

مبل و تخت نباشد 

و نیز محتوی پارچه 

های بافتنی و کش 

بافت از همه اقالم و 

یا  پارچه پلنگی

 نباشد. ببری

شده  از پشم شانه شده  پارچه های بافته  پارچه ها

 یا از کرک نرم و لطیف شانه شده، ) غ م س(.

5112900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های  پرده ای و 

مبل و تخت نباشد 

و نیز محتوی پارچه 

های کش بافت از 

همه اقالم و پارچه 

 پلنگی نباشد.

به شرط این که 

محتوی  پارچه 

پرده ای و های  

مبل و تخت نباشد 

و نیز محتوی پارچه 

های بافتنی و کش 

بافت از همه اقالم و 

یا  پارچه پلنگی

 نباشد. ببری

پارچه های بافته شده از کرک کلفت و  پارچه ها

 ضخیم  یا از موی اسب.

5113000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

نخ ها و لوازم صنعت   1

 پوشاک و لباس ها

5201000 زده نشده و شانه نشده .پنبه ای که 

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

به شرط این که نخ  5

های پنبه ای رنگی 

به روش اندیکو و 

نخ های پنبه ای 

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های خیاطی از جنس پنبه، که جهت 

 85 خرده فروشی آماده و مهیا نشده است، محتوی

توصیف تجاری،  -درصد وزن یا بیشتر  از پنبه است

5204110

0 



 
 

 

لیکرا نباشد، مگر 

آن گاه که موسسه 

و مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد، و آن 

موسسه و مرکز بر 

موافقت قبلی 

موسسه عمومی 

صنایع نساجی و 

پارچه بافی در 

رابطه با نخ های 

پنبه ای رنگی 

 و ایندست یابد، 

موسسه و مرکز حق 

هرگونه طلب و 

درخواستی را 

داراست، موسسه و 

مرکز موجود و در 

حال فعالیت باشد و 

بر اساس کتاب 

 "تخصیصات

مل ع "اعتبارنامه ها

 و فعالیت نماید.

رنگ شده به روش اندیکو  و رشته نخ های پنبه ای 

 نخ های پنبه ای بریده شده لیکرا است.



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

به شرط این که نخ  5

های پنبه ای رنگی 

به روش اندیکو و 

نخ های پنبه ای 

لیکرا نباشد، مگر 

که موسسه  آن گاه

و مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد، و آن 

موسسه و مرکز بر 

موافقت قبلی 

موسسه عمومی 

صنایع نساجی و 

پارچه بافی در 

رابطه با نخ های 

پنبه ای رنگی 

دست یابد، و این 

موسسه و مرکز حق 

هرگونه طلب و 

درخواستی را 

داراست، موسسه و 

مرکز موجود و در 

د و حال فعالیت باش

بر اساس کتاب 

 "تخصیصات

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های خیاطی از جنس پنبه، که جهت 

 85خرده فروشی آماده و مهیا نشده است، محتوی 

، توصیف تجاری -درصد وزن یا بیشتر  از پنبه است

رشته  نخ های پنبه ای رنگ شده به روش اندیکو  و

 نخ های پنبه ای بریده شده لیکرا است.

5204190

0 



 
 

 

عمل  "اعتبارنامه ها

 و فعالیت نماید.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های خیاطی از جنس پنبه، آماده شده 

 جهت خرده فروشی.

5204200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری: 

در رابطه با نخ های 

پنبه ای ترکیبی و 

درهم آمیخته  است 

که محتوی بیش از 

درصد وزن پنبه  85

از همه انواع و 

پارچه های ببری یا 

 پلنگی می باشد.

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای ) غیرنخ های خیاطی( 

از پنبه است، و درصد وزن یا بیشتر  85که محتوی 

مجرّد و خالی از آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، 

 714، 29الیاف شانه نشده  به حجم و اندازه 

شماره متری   14دیسیتکس  یا بیشتر) افزون بر 

 نیست(.

5205110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری: 

در رابطه با نخ های 

پنبه ای ترکیبی و 

آمیخته  است درهم 

که محتوی بیش از 

درصد وزن پنبه  85

و از همه انواع 

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای ) غیرنخ های خیاطی( 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85که محتوی 

آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، مجرّد و خالی از 

 714، 29لیاف شانه نشده  به حجم و اندازه ا

دیسیتکس  56،232دیسیتکس است  و کمتر از 

 43شماره متری است و از   14نباشد،) افزون بر 

 شماره متری تجاوز ننماید(.

5205120

0 



 
 

 

پارچه های ببری یا 

 پلنگی می باشد.

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری: 

در رابطه با نخ های 

پنبه ای ترکیبی و 

آمیخته  است درهم 

که محتوی بیش از 

درصد وزن پنبه  85

و از همه انواع 

پارچه های ببری یا 

 پلنگی می باشد.

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای ) غیرنخ های خیاطی( 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85که محتوی 

آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، مجرّد و خالی از 

کمتر از  آن، حجم و اندازه است کهلیاف شانه نشده ا

 192، 31و کمتر از ،است دیسیتکس  56،232

شماره متری است و  43) افزون بر دیسیتکس نباشد،

 شماره متری تجاوز ننماید(. 52از 

5205130

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری: 

در رابطه با نخ های 

و  پنبه ای ترکیبی

درهم آمیخته  است 

که محتوی بیش از 

درصد وزن پنبه  85

و از همه انواع 

پارچه های ببری یا 

 پلنگی می باشد.

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای ) غیرنخ های خیاطی( 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85که محتوی 

آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، مجرّد و خالی از 

آن کمتر از  حجم و اندازه که الیاف شانه نشده  

 شماره متری( است: 80دیسیتکس)  125

5205150

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

ات تجاری: توضیح

در رابطه با نخ های 

پنبه ای ترکیبی و 

درهم آمیخته  است 

که محتوی بیش از 

درصد وزن پنبه  85

و از همه انواع 

پارچه های ببری یا 

 پلنگی می باشد.

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای ) غیرنخ های خیاطی( 

و درصد وزن یا بیشتر از پنبه است،  85که محتوی 

آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، مجرّد و خالی از 

 714، 29الیاف شانه شده  استکه حجم و اندازه  آن 

شماره  14دیسیتکس  یا بیشتر است. ) افزون بر 

 متری نباشد(.

5205210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری: 

در رابطه با نخ های 

پنبه ای ترکیبی و 

آمیخته  است درهم 

که محتوی بیش از 

درصد وزن پنبه  85

و از همه انواع 

پارچه های ببری یا 

 پلنگی می باشد.

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای ) غیرنخ های خیاطی( 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85که محتوی 

آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، مجرّد و خالی از 

لیاف شانه شده استکه حجم و اندازه  آن کمتر از ا

 232، 56دیسیتکس است اما کمتر از  714، 29

شماره متری است و  14دیسیتکس نیست) افزون بر 

 شماره متری تجاوز ننماید(.:  43از 

5205220

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری: 

در رابطه با نخ های 

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای )غیرنخ های خیاطی( که 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85محتوی 

لی از آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، مجرّد و خا

5205230

0 



 
 

 

و  پنبه ای ترکیبی

درهم آمیخته  است 

که محتوی بیش از 

درصد وزن پنبه  85

و از همه انواع 

پارچه های ببری یا 

 پلنگی می باشد.

که حجم و اندازه  آن کمتر از  الیاف شانه شده است

  192، 31دیسیتکس است اما کمتر از   232، 56

شماره متری است و  43دیسیتکس نیست) افزون بر 

 شماره متری تجاوز ننماید(.: 52از 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری: 

در رابطه با نخ های 

ای ترکیبی و پنبه 

درهم آمیخته  است 

که محتوی بیش از 

درصد وزن پنبه  85

و از همه انواع 

پارچه های ببری یا 

 پلنگی می باشد.

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای )غیرنخ های خیاطی( که 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85محتوی 

جرّد و خالی از آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، م

الیاف شانه شده است که حجم و اندازه  آن کمتر از 

  192، 31دیسیتکس است اما کمتر از   232، 56

شماره متری است و  43دیسیتکس نیست) افزون بر 

 شماره متری تجاوز ننماید(.: 52از 

5205230

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری: 

نخ های پنبه ای 

ترکیبی که محتوی  

درصد  85بیش از 

یا  -وزن پنبه است

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای )غیرنخ های خیاطی( که 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85محتوی 

آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، مجرّد و خالی از 

الیاف شانه شده است که حجم و اندازه  آن کمتر از 

 125دیسیتکس است اما کمتر از  192، 31

5205240

0 



 
 

 

نخ های پنبه ای که 

جهت خرده فروشی 

 مهیا و فراهم نشده

است و و خام  است 

و اندازه و حجم آن 

  50/1افزون بر 

انگلیسی سانتیمتر 

است یا نخ های 

پنبه ای شفاف و 

صیقلی و جال داده 

شده مرسریزه که 

اندازه آن بیشتر از 

 است. ترسانتیم 32

شماره متری است و  52تکس نیست) افزون بر دیسی

 شماره متری تجاوز ننماید(.:  80از 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری: 

نخ های پنبه ای 

ترکیبی که محتوی  

درصد  85بیش از 

یا  -وزن پنبه است

نخ های پنبه ای که 

جهت خرده فروشی 

مهیا و فراهم نشده 

خام  است  است و و

و اندازه و حجم آن 

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای )غیرنخ های خیاطی( که 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85محتوی 

آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، مجرّد و خالی از 

الیاف شانه شده است که حجم و اندازه  آن کمتر از 

  106، 38دیسیتکس است اما کمتر از  125

شماره متری است و  80دیسیتکس نیست) افزون بر 

 شماره متری تجاوز ننماید(.: 94از 

5205260

0 



 
 

 

  50/1افزون بر 

انگلیسی است یا نخ 

های پنبه ای شفاف 

و صیقلی و جال 

داده شده مرسریزه 

که اندازه آن بیشتر 

 است. 32از 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری:  

نخ های پنبه ای 

ترکیبی که محتوی 

درصد  8بیش از 

وزن پنبه و از همه 

انواع پلنگی و ببری 

 است

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای )غیرنخ های خیاطی( که 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85محتوی 

نخ های زاویه دار   آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست،

حجم و که  یا چند زاویه  از الیاف  شانه نشده است، 

یا  دیسیتکس  714، 29یک نخبراساس  اندازه  آن 

در یک نخ  شماره متری 14است ) افزون بر  بیشتر

 (.:نباشد 

5205310

0 

 2ه + انبار یا مغاز

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری:  

نخ های پنبه ای 

ترکیبی که محتوی 

درصد  8بیش از 

وزن پنبه و از همه 

انواع پلنگی و ببری 

 است

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای )غیرنخ های خیاطی( که 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85محتوی 

خرده فروشی نیست، نخ های زاویه دار  آماده و مهیّاء 

یا چند زاویه  از الیاف  شانه نشده است،  که حجم و 

  714، 29اندازه  آن  براساس یک نخ کمتر از

دیسیتکس  232، 56دیسیتکس  است اما کمتر از 

 43شماره متریاست و از  14نیست، ) افزون بر 

 شماره متری در یک نخ تجاوز ننماید(.:

5205320

0 



 
 

 

 2بار یا مغازه + ان

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری:  

نخ های پنبه ای 

ترکیبی که محتوی 

درصد  8بیش از 

وزن پنبه و از همه 

انواع پلنگی و ببری 

 است

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای )غیرنخ های خیاطی( که 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85محتوی 

مهیّاء خرده فروشی نیست، نخ های زاویه دار   آماده و

یا چند زاویه  از الیاف  شانه نشده است،  که حجم و 

 232، 56اندازه  آن  براساس یک نخ کمتر از

دیسیتکس  192، 31دیسیتکس  است اما کمتر از 

 52شماره متری است و از  43نیست، ) افزون بر 

 شماره متری در یک نخ تجاوز ننماید(.:

5205330

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری:  

نخ های پنبه ای 

ترکیبی که محتوی 

درصد  8بیش از 

وزن پنبه و از همه 

انواع پلنگی و ببری 

 است

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای )غیرنخ های خیاطی( که 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85محتوی 

آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، نخ های زاویه دار  

است،  که حجم و شده یا چند زاویه  از الیاف  شانه 

  714، 29اندازه  آن  براساس یک نخ کمتر از

 14 ) افزون بر یا بیشتر ازآن،  دیسیتکس  است

 (.:نیست  شماره متری

5205410

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری:  

نخ های پنبه ای 

ترکیبی که محتوی 

درصد  8بیش از 

وزن پنبه و از همه 

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای )غیرنخ های خیاطی( که 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85محتوی 

آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، نخ های زاویه دار  

است،  که حجم و شده یا چند زاویه  از الیاف  شانه 

دیسیتکس    714، 29اندازه  آن  براساس یک نخ 

)  دیسیتکس نیست، 232، 56است اما کمتر از 

5205420

0 



 
 

 

انواع پلنگی و ببری 

 است

شماره متری  43است و از  شماره متری 14افزون بر 

 در یک نخ تجاوز ننماید(.:

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری: 

نخ های پنبه ای 

ترکیبی که محتوی  

درصد  85بیش از 

یا  -وزن پنبه است

نخ های پنبه ای که 

جهت خرده فروشی 

مهیا و فراهم نشده 

است و و خام  است 

و اندازه و حجم آن 

  50/1افزون بر 

انگلیسی سانتیمتر 

است یا نخ های 

پنبه ای شفاف و 

صیقلی و جال داده 

رسریزه که شده م

اندازه آن بیشتر از 

 است.سانتیمتر  32

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای )غیرنخ های خیاطی( که 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85محتوی 

آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، نخ های زاویه دار  

 یا چند زاویه  از الیاف  شانه شده است،  که حجم و

 192، 31اندازه  آن  براساس یک نخ کمتر از 

دیسیتکس   125دیسیتکس  است اما کمتر از ، 

 80است و از  شماره متری  52نیست، ) افزون بر 

 شماره متری در یک نخ تجاوز ننماید(.:

5205440

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری: 

لوازم صنعت نخ ها و 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای )غیرنخ های خیاطی( که 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85محتوی 

5205460

0 



 
 

 

نخ های پنبه ای 

ترکیبی که محتوی  

درصد  85یش از ب

یا  -وزن پنبه است

نخ های پنبه ای که 

جهت خرده فروشی 

مهیا و فراهم نشده 

است و و خام  است 

و اندازه و حجم آن 

  50/1افزون بر 

انگلیسی سانتیمتر 

است یا نخ های 

پنبه ای شفاف و 

صیقلی و جال داده 

شده مرسریزه که 

اندازه آن بیشتر از 

 است.سانتیمتر  32

آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، نخ های زاویه دار  

یا چند زاویه  از الیاف  شانه شده است،  که حجم و 

دیسیتکس   125اندازه  آن  براساس یک نخ کمتر از 

دیسیتکس نیست، )   106، 38کمتر از  است اما

شماره متری  94شماره متری است و از  80افزون بر 

 در یک نخ تجاوز ننماید(.:

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری: 

نخ های پنبه ای 

ترکیبی که محتوی  

درصد  85بیش از 

یا  -وزن پنبه است

نخ های پنبه ای که 

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای )غیرنخ های خیاطی( که 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85 محتوی

آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، نخ های زاویه دار  

یا چند زاویه  از الیاف  شانه شده است،  که حجم و 

  106،  38اندازه  آن  براساس یک نخ کمتر از 

دیسیتکس  83، 33دیسیتکس  است اما کمتر از 

5205470

0 



 
 

 

فروشی  جهت خرده

مهیا و فراهم نشده 

است و و خام  است 

و اندازه و حجم آن 

  50/1افزون بر 

انگلیسی است یا نخ 

های پنبه ای شفاف 

و صیقلی و جال 

داده شده مرسریزه 

که اندازه آن بیشتر 

 سانتیمتر 32از 

 است.

  120 شماره متریاست و از 94نیست، ) افزون بر 

 شماره متری در یک نخ تجاوز ننماید(.:

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

توصیف و  5

توضیحات تجاری: 

نخ های پنبه ای 

ترکیبی که محتوی  

درصد  85بیش از 

یا  -وزن پنبه است

نخ های پنبه ای که 

جهت خرده فروشی 

مهیا و فراهم نشده 

است و و خام  است 

و اندازه و حجم آن 

  50/1افزون بر 

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای )غیرنخ های خیاطی( که 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85محتوی 

نخ های زاویه دار  آماده و مهیّاء خرده فروشی نیست، 

یا چند زاویه  از الیاف  شانه شده است،  که حجم و 

  83، 33اندازه  آن  براساس یک نخ کمتر از

شماره متری  120دیسیتکس  است ،) افزون بر 

 است(.:

5205480

0 



 
 

 

انگلیسی است یا نخ 

های پنبه ای شفاف 

و صیقلی و جال 

داده شده مرسریزه 

که اندازه آن بیشتر 

 است. 32از 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

نخ های پنبه ای  5

صیقلی و جال داده 

شده یا شفاف 

پلنگی  "مرسریزه"

ببری که اندازه یا 

آن بیش از  

نخ  -است سانت32

که  های پنبه ای 

ی شبرای خرده فرو

مهیا و فراهم نشده 

است، و محتوی 

الیاف ابریشم  

مصنوعی ترکیبی یا 

به میزان و اندزه ای 

   20که بیشتر از 

درصد وزن را 

داراست به شرط 

این که  نخ ها 

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های تک و مفرد و جدا، از الیاف شانه 

درصد وزن پنبه است، نمره  85نشده  که محتوی 

 رم 80رم و =   52نخ 

5206140

0 



 
 

 

پلنگی یا ببری که 

اندازه آن بیش از 

 است انگلیسی 50

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های تک و مفرد و جدا، از الیاف شانه 

درصد وزن پنبه است، نمره  85که محتوی   شده 

 رم  43رم و =   14نخ 

5206220

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر+

نخ های پنبه ای  5

خام و اولیه شانه 

شده پلنگی با اندازه 

سانتیمتر  یا 50/1/

نخ های ببری که 

برای خرده فروشی 

فراهم و مهیا نشده 

است و محتوی 

ابریشم   الیاف

مصنوعی ترکیبی یا 

به میزان و اندزه ای 

 20که بیشتر از 

درصد وزن را 

به شرط  ،داراست

 یاین که نخ ها

پلنگی یا ببری 

اندازه آن بیش از 

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های تک و مفرد و جدا، از الیاف شانه 

درصد وزن پنبه است، نمره  85شده   که محتوی 

 رم 80رم و =   52نخ 

5206240

0 



 
 

 

 سانت انگلیسی 50

 .باشد

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ های پنبه ای  5

صیقلی و جال داده 

شده یا شفاف 

پلنگی  "مرسریزه"

یا ببری که اندازه 

 32آن بیش از  

نخ  -است سانت

های پنبه ای  که 

برای خرده فروی 

مهیا و فراهم نشده 

است، و محتوی 

الیاف ابریشم  

ترکیبی یا مصنوعی 

به میزان و اندزه ای 

 20که بیشتر از 

درصد وزن را 

داراست به شرط 

 یاین که  نخ ها

پلنگی یا ببری 

اندازه آن بیش از 

 یمترسانت 50

 باشدانگلیسی 

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های تک و مفرد و جدا، از الیاف شانه 

درصد وزن پنبه است، نمره  85شده   که محتوی 

 رم 80رم و =   52نخ 

5206440

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که نخ  5

های پنبه ای رنگی 

به روش اندیکو و 

نخ های پنبه ای 

لیکرا نباشد، مگر 

آن گاه که موسسه 

مرکز صنعتی و 

موجود و در حال 

فعالیت باشد، و آن 

موسسه و مرکز بر 

موافقت قبلی 

موسسه عمومی 

صنایع نساجی و 

پارچه بافی در 

رابطه با نخ های 

پنبه ای رنگی 

دست یابد، و این 

موسسه و مرکز حق 

هرگونه طلب و 

درخواستی را 

داراست، موسسه و 

مرکز موجود و در 

حال فعالیت باشد و 

کتاب بر اساس 

 "تخصیصات

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های پنبه ای )غیرنخ های خیاطی( که 

درصد وزن یا بیشتر از پنبه است، و  85محتوی 

آماده و مهیّاء خرده فروشی است، توصیف تجاری در 

رابطه با نخ های رنگ شده به روش اندیکو  و نخ 

 ."لیکرا "پنبه ای الکراهای 

5207100

0 



 
 

 

عمل  "اعتبارنامه ها

 و فعالیت نماید.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که نخ  5

های پنبه ای رنگی 

به روش اندیکو و 

نخ های پنبه ای 

لیکرا نباشد، مگر 

آن گاه که موسسه 

و مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد، و آن 

موسسه و مرکز بر 

موافقت قبلی 

موسسه عمومی 

و صنایع نساجی 

پارچه بافی در 

رابطه با نخ های 

پنبه ای رنگی 

دست یابد، و این 

موسسه و مرکز حق 

هرگونه طلب و 

درخواستی را 

داراست، موسسه و 

مرکز موجود و در 

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

ای )غیرنخ های خیاطی( که نخ های پنبه 

درصد وزن پنبه است، و آماده و مهیّاء  85محتوی 

خرده فروشی است، توصیف تجاری در رابطه با نخ 

های رنگ شده به روش اندیکو  و نخ های پنبه ای 

 ."لیکرا "الکرا

5207900

0 



 
 

 

حال فعالیت باشد و 

بر اساس کتاب 

 "تخصیصات

عمل  "اعتبارنامه ها

 و فعالیت نماید.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

تخت نباشد و نیز و 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده از پنبه، که مقصور  پارچه ها

 100نیست،/ وزن مترمربع: توال  "به بافت ساده

 گرم.

5208110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پارچه محتوی  

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده از پنبه که به بافت  پارچه ها

تویل  سه یا چهار نخ مقصور نیست،  به گونه ای که 

مطرح  دریو پیچ و ضرب درآن باره، تویل متقاطع

 است.

5208130

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده دیگر از پنبه  پارچه ها

 گرم. 200، وزن متر="غ م س "  غیرمقصور نیست،

5208190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

به بافت پارچه های بافته شده از پنبه که  پارچه ها

 گرم.100مقصور است، وزن مترمربع=   "ساده  توال

5208210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

های بافته شده از پنبه که به بافت  پارچه  پارچه ها

سه یا چهار نخی مقصور است، و درآن باره  ""تویل

 تویل متقاطع و ضربدری مطرح است.

5208230

0 



 
 

 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

و انواع از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده دیگر از پنبه که  پارچه ها

 گرم.200مقصور است، وزن متر= 

5208290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

اقالم و انواع از همه 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده از پنبه که به بافت  پارچه ها

 گرم.100ساده  توال  مقصور است، وزن مترمربع= 

5208310

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

 پارچه های بافته شده از پنبه که به بافت پارچه ها

و  گرم100است، وزن مترمربع رنگ شده ساده  توال 

 .گرم 200=

5208320

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

تخت نباشد و نیز  و

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده دیگر از پنبه که  پارچه ها

 گرم. 200، وزن متر ="غ م س "رنگ شده است

5208390

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

پرده و مبلمان های 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

پارچه های پنبه ای بافته شده از نخ های  پارچه ها

 100توال، وزن مترمربع:  "چند رنگ  با بافت ساده 

 گرم. 200گرم و 

5208420

0 



 
 

 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های پنبه ای بافته شده از نخ های  پارچه ها

 گرم. 200وزن متر=  "غ م س "چند رنگ  

5208490

0 

 2یا مغازه + انبار 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده از پنبه،   با بافت  پارچه ها

 گرم . 100توال، وزن مترمربع:  "ساده 

5208510

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده پنبه با بافت ساده  پارچه ها

 گرم. 200گرم و = 100توال، وزن مترمربع:  "

5208520

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

غ م  "پارچه های پنبه ای بافته شده :  پارچه ها

 گرم. 200وزن متر=  "س

5208590

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

پارچه های بافته شده ازپنبه ، مقصور  پارچه ها

توال، وزن مترمربع آن:  "با بافت ساده نیست،   

 گرم. 200بیش از 

5209110

0 



 
 

 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

های بافته شده دیگر، مقصور پارچه  پارچه ها

 گرم. 200نیست، وزن مترمربع آن: بیش از 

5209190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده ازپنبه ، مقصور به  هاپارچه 

، وزن مترمربع آن: بیش از  " "توال "بافت ساده 

 گرم. 200

5209210

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

های ببری  و پارچه

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده ازپنبه ، مقصور به  پارچه ها

بافت تویل ، با سه یا چهار رشته نخ ، درآن باره تویل 

 متقاطع و ضربدری و پیچ مطرح است.

5209220

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده دیگر، مقصور ، وزن  پارچه ها

 گرم. 200مترمربع آن: بیش از 

5209290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

نیز  و تخت نباشد و

محتوی پارچه های 

پارچه های بافته شده ازپنبه ، رنگ شده ،  پارچه ها

، وزن مترمربع آن: بیش از  " "توال "با بافت ساده 

 گرم. 200

5209310

0 



 
 

 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  

پارچه محتوی  

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده ازپنبه ، رنگ شده ،  پارچه ها

،دارای سه یا چهار رشته نخ،   "تویل  "با بافت ساده 

و ضربدری مطرح و درآن باره، تویل متقاطع و پیچ 

 است.

5209320

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده دیگر، رنگ شده،  پارچه ها

 گرم است. 200مترمربع آن ، بیش از وزن 

5209390

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

از نخ هایی پارچه های پنبه ای بافته شده  پارچه ها

 200، وزن متر:  "با رنگ های مختلف، با بافت دنیم،

 گرم.

5209420

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های پنبه ای بافته شده از نخ هایی  هاپارچه 

با رنگ های مختلف، با بافت تویل ، دارای سه یا 

 گرم. 200چهار رشته نخ، وزن متر: 

5209430

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

پارچه های پنبه ای بافته شده از نخ هایی  پارچه ها

غ م  "گرم 200با رنگ های مختلف، ، وزن متر: 

 ."س

5209490

0 



 
 

 

کشبافت و بافتنی 

همه اقالم و انواع از 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

های  محتوی پارچه

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده از پنبه، غ م س،  پارچه ها

 گرم. 200وزن متر: 

5209590

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده از پنبه ، محتوی  پارچه ها

درصد وزن پنبه است، و به شکل اصلی  85کمتر از 

درهم آمیخته با الیاف ترکیبی یا  ،یا منحصر

گرم  200است، وزن مترمربع آن، افزون بر مصنوعی

 نیست، و مقصور به بافت ساده توال نیست.

5210110

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 باشد.ی پلنگی ن

5210190 پارچه های بافته شده دیگر پارچه ها

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

5210290 دیگرپارچه های بافته شده  پارچه ها

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

5210390 پارچه های بافته شده دیگر پارچه ها

0 



 
 

 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

10 

 

به شرط این که 

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

5210490 پارچه های بافته شده دیگر پارچه ها

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

 محتوی  پارچه

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

 پارچه های بافته شده دیگر پارچه ها

 

 

 

5210 

5900 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

نیز  و تخت نباشد و

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پنبه که مقصور پارچه های بافته شده از  پارچه ها

دارای  درصد پنبه با بافت تویل، 85محتوی ،نیست، 

 و متقاطع و ضربدری و پیچ.سه یا چهار رشته نخ، 

5211120

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده از پنبه  که مقصور  پارچه ها

 ."غ م س "درصد پنبه است،  85نیست، ،محتوی 

5211190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

پارچه های بافته شده از پنبه که محتوی  پارچه ها

 توال است. درصد پنبه، رنگ شده با بافت ساده 85

5211310

0 



 
 

 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده از پنبه که محتوی  پارچه ها

 است. "غ م س "رنگ شده  درصد پنبه، 85

5211390

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

هایی ، از نخ پارچه های بافته شده از پنبه پارچه ها

 با بافت ساده توال. با رنگ مختلف،

5211410

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

ی پنبه، از نخ هایپارچه های بافته شده از  پارچه ها

 با رنگ مختلف، با بافت دنیم.

5211420

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

شده از پنبه، از نخ هایی پارچه های بافته  پارچه ها

تویل، دارای سه یا چهار  با رنگ مختلف، با بافت

 رشته نخ، و متقاطع و پیچ و ضربدری.

5211430

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

پارچه های بافته شده از پنبه، که محتوی  پارچه ها

غ  "درصد پنبه از نخ هایی با رنگ مختلف است.  85

 ."م س

5211490

0 



 
 

 

کشبافت و بافتنی 

 از همه اقالم و انواع

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

و بافتنی کشبافت 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده از پنبه، که محتوی  پارچه ها

 درصد پنبه با بافت ساده توال است. 85

5211510

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

پارچه های محتوی 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده از پنبه، که محتوی  پارچه ها

سه یا چهار نخ    دارای درصد پنبه  با بافت تویل 85

 و متقاطع و پیچ و ضربدری است.

5211520

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده از پنبه، که محتوی  پارچه ها

 ."غ م س "درصد پنبه است 85

5211590

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

که به شرط این  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده دیگر از پنبه، که  پارچه ها

 200مقصور نیست، و وزن مترمربع آن، افزون بر 

 گرم نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

5212110

0 



 
 

 

به شرط این که  10 

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده دیگر از پنبه، که  پارچه ها

 گرم 200مقصور است، و وزن مترمربع آن، افزون بر 

 نیست.

 

5212120

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده دیگر از پنبه، رنگ  پارچه ها

گرم  200افزون بر  شده، که وزن مترمربع آن،

 نیست.

 

5212130

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

 پارچه های بافته شده دیگر از پنبه، که پارچه ها

گرم نیست از خالل  200وزن مترمربع آن، افزون بر 

 نخ هایی با رنگ های مختلف.

 

5212140

0 



 
 

 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 نباشد.ی پلنگی 

پارچه های بافته شده دیگر از پنبه، که  پارچه ها

 گرم نیست. 200وزن مترمربع آن، افزون بر 

 

5212150

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

های ببری و پارچه 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده دیگر از پنبه، که  پارچه ها

گرم است، در حالی که رنگ  200وزن مترمربع آن، 

 شده است.

 

5212230

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

 کشبافت و بافتنی

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده دیگر از پنبه، که  پارچه ها

ا خالل نخ هایی باست، ازگرم  200وزن مترمربع آن، 

 رنگ های مختلف.

 

5212240

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

نباشد و نیز و تخت 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده دیگر از پنبه  پارچه ها

 200وپارچه های پنبه ای، که وزن مترمربع آن، 

 گرم است.

 

5212250

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   1

 لباس ها پوشاک و

کتان پاره شده یا شانه شده و .. به روش 

 دیگر به آن پرداخته شده است؟ اما بافته نشده است.

5301290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   1

 پوشاک و لباس ها

5302100 یا غیرخامکنف خام 

0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

موسسه و مرکز  1

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت باشد و 

آن به موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه ها است.

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

5303100 الیاف نساجی دیگر؟ خام یا غیر خام

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   1

 پوشاک و لباس ها

ی رامی و الیاف نساجالیاف نارگیل؟ أباکا، 

دیگر که در موضع دیگر ذکر نشده است، خام باشد 

 یا ......

5305000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

ی نخ های کتان ، زاویه دار یا دارای زوایا

 مختلف باشد.

5306200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ هایی از الیاف نساجی  دیگر که در بند 

 وارد شده است. مفرد و تک و جدا است. 53، 03

5307100

0 

نخ ها و لوازم صنعت   5 

 پوشاک و لباس ها

نخ هایی از الیاف نساجی  دیگر که در بند 

وارد شده است. زاویه دار یا دارای زوایای  53، 03

 مختلف است.

5307200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت  منحصرا نخ ها باشد 5

 پوشاک و لباس ها

نخ های دیگر از الیاف نساجی گیاهی  

 دیگر، نخ های ورقی و کاغذی.

 

 

 

 

 

5308900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

پارچه های محتوی 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

 85پارچه های بافته شده که محتوی  پارچه ها

درصد وزن یا بیشتر از کتان است، مقصور باشد یا 

 مقصور نباشد.

5309110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

مبلمان های پرده و 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

 85پارچه های بافته شده که محتوی  پارچه ها

 ."غ م س "درصد وزن یا بیشتر از کتان است.  

5309190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پارچه محتوی  

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

 85پارچه های بافته شده که کمتر از  پارچه ها

غ م  "درصد از وزن آن را کتان تشکیل می دهد. 

 ."س

5309290

0 



 
 

 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده از الیاف نساجی  پارچه ها

وارد شده است. و مقصور  53، 03دیگرکه در بند 

 نباشد) خام(

5310100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده و مبلمان 

و تخت نباشد و نیز 

محتوی پارچه های 

کشبافت و بافتنی 

از همه اقالم و انواع 

و پارچه های ببری 

 ی پلنگی نباشد.

پارچه های بافته شده از الیاف نساجی  پارچه ها

 کاغذی.گیاهی دیگر؟ بافتی از نخ های ورقی و 

5311000

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

 مو تارهایرشته نخ های خیاطی از 

ترکیبی هرچند که آماده و مهیاء جهت خرده 

 فروشی باشد.

5401100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

مو تارهای رشته نخ های خیاطی از 

مصنوعی هرچند که آماده و مهیاء جهت خرده 

 فروشی باشد.

 

 

 

 

5401200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ هایی با استحکام  باال از نایلون یا پلی 

 67، به حجم و اندازه آرامیدها آمیدهای دیگر ، از 

 دیسیتکس.

5402110

0 

 2مغازه + انبار یا 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ هایی با استحکام باال از جنس نایلون  

به حجم و اندازه  "غ م س "یا پلی آمیدهای  دیگر 

 دیسیتکس. 67

5402190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ هایی با استحکام باال  از جنس پلی 

 ، درآن باره ساختار اصالح شده است:استرها 

5402200

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ هایی با ساختار اصالح شده از جنس 

خ ننایلون یا پلی آمیدهای دیگر؟ حجم  و اندازه تک 

 تکس است 50=

5402310

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ هایی با ساختار اصالح شده) 

تکستوری( از جنس نایلون یا  پلی آمیدهای دیگر؟ 

 تکس است 50حجم  و اندازه تک نخ ، افزون بر 

5402320

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

هایی از جنس پلی استرها  به حجم و نخ 

 دیسیتکس. 67اندازه 

5402330

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ هایی با ساختار اصالح شده) 

 پروپیلن  پلی تکستوری( از جنس

5402340

0 

نخ ها و لوازم صنعت    

 پوشاک و لباس ها

شده) نخ هایی با ساختار اصالح 

 67به حجم و اندازه  "غ م س "تکستوری( 

 دیسیتکس.

5402390

0 

نخ ها و لوازم صنعت    

 پوشاک و لباس ها

نخ های مفرد و تک ؟ پیچ نخورده  یا پیچ 

گره و تافت و  50خورده  به گونه ای که افزون بر 

 باشد.متر، االستومر بافت درهر 

5402440

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

و لوازم صنعت  نخ ها  5

 پوشاک و لباس ها

نخ های مفرد و تک؟  پیچ نخورده  یا پیچ 

 پیچ و تافت در متر از جنس نایلون یا 50خورده  =

 پلی آمیدهای دیگر.

5402450

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های مفرد و تک؟  پیچ نخورده  یا پیچ 

پیچ و تافت در متر از جنس پلی  50خورده  =

 استرها .

5402460

0 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

توصیف و 

توضیحات تجاری: 

منحصرا در رابطه با 

نخ های پولیستر 

 باشد.

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

 

نخ های دیگر، مفرد و تک  پیچ نخورده یا 

پیچ و تافت  50افزون برپیچ خورده  به گونه ای که 

 در متر  از خالل پلی استرها نباشد.

5402470

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های مفرد و تک؟  پیچ نخورده  یا پیچ 

 پلی پیچ و تافت در متر از جنس  50خورده  =

 .پروپیلن

5402480

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های مفرد و تک؟  پیچ نخورده  یا پیچ 

. از "غ م س "پیچ و تافت در متر  50خورده  =

 تارموهای ترکیبی.

5402490

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های مفرد و تک؟  پیچ نخورده  یا پیچ 

 پیچ و تافت در متر از جنس نایلون یا 50خورده  =

 پلی آمیدهای دیگر.

5402510

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های مفرد و تک؟  پیچ نخورده  یا پیچ 

پیچ و تافت در متر از جنس پلی  50خورده  =

 استرها .

5402520

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

و لوازم صنعت  نخ ها  5

 پوشاک و لباس ها

نخ های دیگر، مفرد و تک؟  پیچ خورده  

 پیچ و تافت در متر از جنس پلی  50= افزون بر

 باشد. پروپیلن

5402530

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های مفرد و تک؟  پیچ نخورده  یا پیچ 

در متر از جنس تارموهای پیچ و تافت  50خورده  =

 ."غ م س "ترکیبی 

5402590

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های دیگر ؟ دارای زوایاء یا چند زاویه  

 از جنس نایلون  یا از جنس پلی آمیدهای دیگر.

 

5402610

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های دیگر ؟ دارای زوایاء یا چند زاویه  

 از جنس پلی استرها.

5402620

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

  دارای زوایاء یا چند زاویهنخ های دیگر، 

 باشد. پروپیلن از جنس پلی 

5402630

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ها و لوازم صنعت نخ   5

 پوشاک و لباس ها

  نخ های دیگر، دارای زوایاء یا چند زاویه

 باشد. "غ م س"از جنس رشته تارهای مو ترکیبی 

5402690

0 

نخ ها و لوازم صنعت   5 

 پوشاک و لباس ها

 "نخ های ابریشمی با استحکام باال 

 دیسیتکس. 67با حجم و اندازه   "ویسکوز

5403100

0 

لوازم صنعت نخ ها و   5 

 پوشاک و لباس ها

نخ های دیگر مفرد و تک، از جنس 

پیچ و تافت/ م به  120ابریشم ویسکوز که محتوی 

 دیسیتکس می باشد. 67اندازه و حجم 

5403310

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های دیگر مفرد و تک، از جنس 

پیچ و تافت/ م به  120محتوی ابریشم ویسکوز که 

 دیسیتکس می باشد. 67اندازه و حجم 

5403320

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های دیگر مفرد و تک، از جنس 

پیچ و تافت/ م به  120ابریشم ویسکوز که محتوی 

 دیسیتکس می باشد. 67اندازه و حجم 

5403390

0 

 2یا مغازه + انبار 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های دیگر مفرد و تک، از رشته 

 67تارهای مو مصنوعی که به اندازه و حجم 

 دیسیتکس می باشد.

5403410

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

 نخ های دیگر زاویه دار  یا دارای زوایای

که  "غ م س"مختلف  از رشته تارهای مو مصنوعی

 دیسیتکس می باشد. 67به اندازه و حجم 

5403490

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

تارهای مو مفرد و تک از جنس پلی 

یورتان  االستومر ) درآن باره لیکرا مطرح است(، 

 تکس است. 67حجم و اندازه= 

5404110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

توصیف و 

توضیحات تجاری 

منحصرا در رابطه با 

نخ های صید و 

شکار ماهی ها  یا 

نخ های صنعت 

 جاروی منزل باشد.

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

و درآن باره،   پروپیلن غیر آن از  پلی 

 بسته مهیا نشده جهت صنعت جاروها ی منزل

5404120

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

غ  "رشته تارهای مو مفرد و تک ترکیبی

 تکس. 67به حجم و اندازه  "م س

5404190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 لباس هاپوشاک و 

ورقه ها و أشکال مشابه از مواد نساجی 

 میلیمتر نباشد. 5ترکیبی که عرض آن افزون بر

5404900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   

 پوشاک و لباس ها

تارهای مو مفرد و تک مصنوعی به حجم 

اندازه و حجم سطح و دیسیتکس؟ که  67و اندازه 

 است، و....میلیمتر 1= مقطع عرضی آن 

5405000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ هایی از رشته تارهای مو ترکیبی  یا 

؟ آماده و مهیا شده  "غیر نخ های خیاطی "مصنوعی

 جهت خرده فروشی.

5406000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

 محتوی پارچه های

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پوشیده  پالستیکی

شده   از پلی 

 نباشد پروپلین

پارچه های ورقه ای و بافته شده .... از  پارچه ها

 ورقه ها یا أشکال مشابه.

5407200

0 

 2مغازه +  انبار یا

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

دیگر از رشته پارچه های بافته شده  پارچه ها

تارهای مو ترکیبی معین و مشخص شده در نکته 

 بخش یازدهم. 9شماره 

5407300

0 



 
 

 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

شده  و بافته شده 

از پلی پروپلین 

 نباشد

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

رول های  محتوی

پالستیکی پوشیده 

شده  از پلی 

 پروپلین نباشد

پارچه های بافته شده دیگر ، رنگ شده  پارچه ها

درصد وزن  از رشته تارمو  نایلونی   85که محتوی 

 یا پلی آمیدهای دیگر است.

 

 

 

 

 

 

5407420

0 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

مبلها و پرده و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

پارچه های بافته شده دیگر با رنگهای  پارچه ها

درصد وزن از رشته تارهای  85مختلف ، که محتوی 

 می باشد. یا پلی آمیدهای دیگر مو نایلونی

5407430

0 



 
 

 

شده  از پلی 

 پروپلین نباشد

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

شده  از پلی 

 نباشد پروپلین

پارچه های بافته شده دیگر که محتوی  پارچه ها

درصد وزن از رشته تارهای مو نایلونی یا پلی  85

 آمیدهای دیگر می باشد.

 

 

 

5407440

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

پارچه های بافته شده دیگر ، مقصور  یا  پارچه ها

درصد وزن تارهای مو  85غیرمقصور که محتوی = 

 با ساختار اصالح یافته  است، ) تکستوری(. پلی استر

5407510

0 



 
 

 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

شده  از پلی 

 پروپلین نباشد

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

شده  از پلی 

 پروپلین نباشد

دیگر، رنگ شده، پارچه های بافته شده   پارچه ها

درصد وزن تارهای مو پلی استر با  85که محتوی 

 ساختار اصالح شده است، ) تکستوری(

5407520

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های بافته شده  دیگر از نخ هایی با  پارچه ها

درصد وزن  85رنگ های مختلف که محتوی = 

تارهای مو پلی استر با ساختار اصالح شده است.. 

 ."تکستوری"

5407530

0 



 
 

 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

شده  از پلی 

 پروپلین نباشد

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

این که به شرط  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

شده  از پلی 

 پروپلین نباشد

پارچه های بافته شده دیگر که محتوی  =  پارچه ها

اصالح  رلی استر با  ساختادرصدوزن تارهای مو پ 85

 ."تکستوری "شده است

5407540

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

از پلی شده  

 پروپلین نباشد

پارچه های بافته شده دیگر که محتوی  =  پارچه ها

درصد وزن تارهای مو پلی استر با  ساختار  85

 ."غیرتکستوری "اصالح نشده است

5407610

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافتنی از بافت و 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

پارچه های بافته شده دیگر که محتوی  =  پارچه ها

غ م  "است، وزن تارهای مو پلی استر  درصد 85

 ."س

5407690

0 



 
 

 

شده  از پلی 

 پروپلین نباشد

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

که به شرط این  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

شده  از پلی 

 پروپلین نباشد

پارچه های بافته شده دیگر ، مقصور  یا  پارچه ها

د وزن یا بیشتر  درص 85غیرمقصور که محتوی = 

 تارهای مو ترکیبی است.

5407710

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

پارچه های بافته شده دیگر، رنگ شده که  پارچه ها

درصد وزن یا بیشتر تارهای مو  85محتوی = 

 ترکیبی است.

5407720

0 



 
 

 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

 شده  از پلی

 پروپلین نباشد

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

پارچه همه اقالم و 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

شده  از پلی 

 پروپلین نباشد

پارچه های بافته شده دیگر از نخ هایی با  پارچه ها

درصد وزن یا  85رنگهای مختلف که محتوی = 

 بیشتراز  تارهای مو ترکیبی است.

5407730

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

این که به شرط  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

پارچه های بافته شده دیگر که محتوی =  پارچه ها

 تارهای مو ترکیبی است. درصد وزن یا بیشتراز  85

 

 

5407740

0 



 
 

 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

شده  از پلی 

 پروپلین نباشد

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

شده  از پلی 

 پروپلین نباشد

پارچه های بافته شده دیگر ، مقصور  یا  پارچه ها

درصد وزن یا بیشتر   85غیرمقصور که محتوی = 

و آمیخته شده .. و محصور  تارهای مو ترکیبی است

 .به پنبه است.

5407810

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

محتوی تخت ها و 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

شده  از پلی 

 پروپلین نباشد

پارچه های بافته شده دیگر ، رنگ شده  پارچه ها

 درصد وزن یا بیشتر از  تارهای مو 85که محتوی = 

شده .. و محصور به آمیخته درهم ترکیبی است و 

 پنبه است..

5407820

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

از نخ هایی با  پارچه های بافته شده دیگر پارچه ها

درصد وزن یا  85، که محتوی =  رنگهای مختلف

آمیخته درهم بیشتر از تارهای مو ترکیبی است و 

 شده .. و محصور به پنبه است..

 

 

 

 

5407830

0 



 
 

 

شده  از پلی 

 نباشدپروپلین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

و مبلها و پرده 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

  پارچه ها

پارچه های بافته شده دیگر که محتوی = 

درصد وزن یا ...از تارهای مو ترکیبی است و  85

 آمیخته شده .. و محصور به پنبه است..درهم 

 

 

 

5407840

0 



 
 

 

پالستیکی پوشیده 

شده  از پلی 

 پروپلین نباشد

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

پلی  شده  از

 پروپلین نباشد

پارچه های بافته شده دیگر که محتوی =  پارچه ها

درصد وزن یا ...از تارهای مو ترکیبی است و  85

 ."غ م س "مقصور یا غیرمقصوراست، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5407910

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

های کش پارچه 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

شده  از پلی 

 پروپلین نباشد

پارچه های بافته شده دیگر از تارهای مو  پارچه ها

 ترکیبی است...، و رنگ شده است.. )غ م س(.

5407920

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

شرط این که  به 10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

پارچه های بافته شده دیگر از تارهای مو  پارچه ها

 "از نخ هایی با رنگ های مختلف، ترکیبی است ..، 

 ."غ م س

 

5407930

0 



 
 

 

شده  از پلی 

 پروپلین نباشد

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

نباشد، و نیز 

محتوی رول های 

پالستیکی پوشیده 

پلی شده  از 

 پروپلین نباشد

پارچه های بافته شده دیگر از تارهای مو  پارچه ها

 ."غ م س "ترکیبی است ... 

 

5407940

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

پارچه های بافته شده ... از نخ های با  پارچه ها

 استحکام باال، از ابریشم ویسکوز به دست می آید

5408100

0 



 
 

 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

پلنگی های ببری یا 

 نباشد،

پارچه های بافته شده ، رنگ شده، ، که  پارچه ها

درصد وزن تارهای مو... مشابه مصنوعی  85محتوی 

 است.

 

5408220

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

پارچه های بافته شده دیگر از نخ هایی با  پارچه ها

درصدوزن تارهای  85رنگ های مختلف، که محتوی 

 مو .... مشابه، مصنوعی است.

 

5408230

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  

محتوی پارچه های 

پارچه های بافته شده دیگر، از  تارهای  پارچه ها

 مو مصنوعی... ، رنگ شده است. )غ م س(.

5408320

0 



 
 

 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

و بافتنی از  بافت

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

پارچه های بافته شده دیگر از تارهای  پارچه ها

مومصنوعی... ، از نخ هایی با رنگ های مختلف است، 

 )غ م س (.

 

 

 

 

 

 

 

5408330

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   1

 پوشاک و لباس ها

ترکیبی  از جنس نایلون  رشته تارهای مو 

 یا پلی آمیدهای دیگر: از آرامید.

5501110

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   1

 پوشاک و لباس ها

رشته تارهای مو ترکیبی  از جنس نایلون  

 یا پلی آمیدهای دیگر: از آرامید.

5501190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   1

 پوشاک و لباس ها

رشته تارهای مو ترکیبی  از جنس 

 اکریلیک  یا مواد اکریلیک.

5501300

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   1

 پوشاک و لباس ها

5502100 توده ها و رشته هایی از استات سلولز

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   1

 پوشاک و لباس ها

الیاف ترکیبی آرامیدها غیردائمی؟ شانه 

 نشده و مهیا نشده به روش دیگر جهت بافتن .

 

5503110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

الیاف ترکیبی پلی استرها غیردائمی و   پارچه ها  1

 شانه نشده و مهیا نشده به روش دیگر جهت بافتن.

 

5503200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم صنعت نخ ها و   1

 پوشاک و لباس ها

غیردائمی، و  پلی پروپیلن الیاف ترکیبی 

 شانه نشده، مهیا نشده به روش دیگرجهت بافتن.

5503400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   1

 پوشاک و لباس ها

الیاف ترکیبی غیردائمی، و شانه نشده، 

 س(.مهیا نشده به روش دیگرجهت بافتن.) غ م 

5503900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

الیاف صنعتی غیردائمی، و شانه نشده،  پارچه ها  1

 مهیا نشده به روش دیگرجهت بافتن.) غ م س(.

 

5504900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   1

 پوشاک و لباس ها

 اکریلیکی یا مواد اکریلیکی الیاف ترکیبی

به روش  شده  غیردائمی، و شانه شده، مهیا

 .دیگرجهت بافتن

5506300

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های خیاطی از الیاف ترکیبی  

غیردائمی؟ هرچند که آماده و مهیاء برای خرده 

 فروشی باشد.

5508100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

و لوازم صنعت  نخ ها  5

 پوشاک و لباس ها

نخ های خیاطی از الیاف مصنوعی 

غیردائمی؟ هرچند که آماده و مهیاء برای خرده 

 فروشی باشد.

5508200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

درصدوزن  85نخ ها، جهت غیرخیاطی، = 

 مفرد و تک .الیاف غیردائمی ، از پلی استرهای 

5509210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

درصدوزن  85نخ ها، جهت غیرخیاطی، = 

الیاف غیردائمی ، از پلی استرها، زاویه دار یا دارای 

 چند زاویه.

5509 

2200 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

 

درصدوزن  85نخ ها، جهت غیرخیاطی، = 

ک، الیاف غیردائمی ،از جنس اکریلیک یا مواد اکریلی

 تک و مفرد.

5509310

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

 

درصدوزن  85نخ ها، جهت غیرخیاطی، = 

الیاف غیردائمی ، از جنس اکریلیک یا .... ، زاویه دار 

 دارای چند زاویه.یا 

5509320

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

درصدوزن  85نخ ها، جهت غیرخیاطی، = 

 ، مفرد و تک."غ م س"الیاف غیردائمی ، ترکیبی 

5509410

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

صنعت نخ ها و لوازم   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

درصدوزن  85نخ ها، جهت غیرخیاطی، = 

، زاویه دار یا "غ م س"الیاف غیردائمی  ، ترکیبی 

 دارای چند زاویه

5509420

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و لوازم صنعت 

 لباس هاپوشاک و 

نخ ها، جهت غیرخیاطی، از الیاف پلی 

استرهای غیردائمی، مخلوط به شکل اصلی یا... به 

 شکل الیاف صنعتی

5509510

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ ها، جهت غیرخیاطی، از الیاف پلی 

غیردائمی، مخلوط به شکل اصلی یا... با استرهای 

 پشم و یا با کرک لطیف و نرم.

 

 

5509520

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ ها، جهت غیرخیاطی، از الیاف پلی 

استرهای غیردائمی، مخلوط به شکل اصلی یا... 

 به پنبه. منحصر

5509530

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ ها، جهت غیرخیاطی، از الیاف پلی 

 (.استرهای غیردائمی، ) غ م س

 

5509590

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

ها و لوازم صنعت  نخ

 پوشاک و لباس ها

نخ ها، جهت غیرخیاطی، از الیاف 

اکریلیک، .. غیردائمی، مخلوط به شکل اصلی یا...با 

 پشم یا کرک نرم و لطیف.

5509610

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

غیرخیاطی، از الیاف نخ ها، جهت 

 اکریلیک، .. غیردائمی) غ م س(.

5509690

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ ها، جهت غیرخیاطی، از الیاف 

 ترکیبی، .. غیردائمی) غ م س(.

 

 

5509990

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

درصد وزن  85نخ ها، جهت غیرخیاطی، =

 الیاف غیردائمی صنعتی مفرد و تک.

5510110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

 85برای خیاطی با آن نخ ها،نخ ها، جز 

درصد وزن الیاف غیردائمی صنعتی ، زاویه دار یا 

 دارای چند زاویه.

5510120

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های دیگر، جهت غیر خیاطی از الیاف 

شکل اصلی  یا منحصر  صنعتی، غیردائمی مخلوط به

 به پشم  یا کرک نرم و لطیف.

5510200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های دیگر، جهت غیر خیاطی از الیاف 

صنعتی، غیردائمی مخلوط به شکل اصلی  یا منحصر 

 به پنبه.

5510300

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و لوازم صنعت 

 پوشاک و لباس ها

نخ های دیگر، جهت غیرخیاطی از الیاف 

 صنعتی غیردائمی) غ م س(.

5510900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و لوازم صنعت 

 لباس ها پوشاک و

درصد  85نخ ها جهت غیرخیاطی= 

 وزن،الیاف غیردائمی ترکیبی جهت خرده فروشی.

5511100

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

 

نخ ها جهت غیرخیاطی از الیاف صنعتی 

 غیردائمی، جهت خرده فروشی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5511300

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

درصد وزن، از  85پارچه های بافته شده=  پارچه ها

الیاف غیردائمی  از جنس پلی استرها، مقصور یا 

 غیرمقصور.

 

 

 

 

5512110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

درصد وزن، از  85پارچه های بافته شده=  پارچه ها

 الیاف غیردائمی  از جنس پلی استرها، )غ م س(.

 

5512190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

درصد وزن، از  85پارچه های بافته شده=  پارچه ها

 ) غ م س(.الیاف غیردائمی  از الیاف ترکیبی، 

 

 

5512990

0 



 
 

 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

درصد  85پارچه های  بافته شده دیگر=  پارچه ها

گرم/ م  170الیاف ترکیبی دیگر.. با پنبه، به وزن = 

 مقصور یا غیرمقصور) غ م س(. 2

 

5513190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

درصد  85پارچه های  بافته شده ساده =  پارچه ها

از الیاف غیردائمی از جنس پلی استربا پنبه، به وزن 

 ، رنگ شده. u2گرم/ م  170= 

5513210

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

پارچه همه اقالم و 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

درصد  85پارچه های  بافته شده دیگر=  پارچه ها

 2 مگرم/  170الیاف غیرپلی استر با پنبه، به وزن = 

 ، رنگ شده) غ م س(.

5513230

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

درصد  85پارچه های  بافته شده دیگر=  پارچه ها

گرم/ م  170الیاف ترکیبی  دیگر.. با پنبه ، به وزن = 

 ، رنگ شده) غ م س(. 2

 

 

 

5513290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

مبلها و پرده و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

درصد  85پارچه های  بافته شده دیگر=  پارچه ها

گرم/ م  170الیاف ترکیبی  دیگر.. با پنبه ، به وزن = 

 (.، از نخ هایی با رنگ های مختلف) غ م س 2

 

5513390

0 



 
 

 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

 2مغازه + انبار یا 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

درصد  85پارچه های  بافته شده ساده =  پارچه ها

الیاف غیردائمی  از جنس پلی استر.. با پنبه ، به وزن 

 .،  u2م/ م گر 170= 

5513410

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

درصد  85پارچه های  بافته شده دیگر=  پارچه ها

گرم/ م  170الیاف ترکیبی  دیگر.. با پنبه ، به وزن = 

 ، ) غ م س(. 2

 

5513490

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

یا پلنگی های ببری 

 نباشد،

درصد  85پارچه های  بافته شده ساده =  پارچه ها

الیاف غیردائمی  از جنس پلی استر.. ، به وزن = 

 مقصور یا غیرمقصور. .،  2گرم/ م  170

5514110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

پارچه های بافته شده  تویل ) سیرجیه(..  پارچه ها

گرم/  170درصد الیاف پلی استر، با پنبه  به وزن 85

 مقصور یا غیرمقصور. 2م 

5514120

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

مبلها و پرده و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

درصد  85پارچه های بافته شده  دیگر..  پارچه ها

 2گرم/ م  170الیاف ترکیبی دیگر، با پنبه  به وزن

 مقصور یا غیرمقصور) غ م س(.

5514190

0 



 
 

 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

شرط این که به  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

درصد  85پارچه های بافته شده  دیگر  پارچه ها

، 2گرم/ م  170الیاف غیر پلی استر، با پنبه  به وزن

 رنگ شده، ) غ م س(.

5514230

0 

 2یا مغازه +  انبار

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

درصد  85پارچه های بافته شده  دیگر  پارچه ها

، 2گرم/ م  170با پنبه  به وزنترکیبی دیگرالیاف 

 غ م س(.رنگ شده، ) 

5514290

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

درصد  85پارچه های بافته شده ساده  ،  پارچه ها

با پنبه  به الیاف غیر دائمی ازجنس پلی استر، 

 ، .2گرم/ م  170وزن

5514410

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

درصد  85پارچه های بافته شده  دیگر،  پارچه ها

، ) 2گرم/ م  170ترکیبی دیگر، با پنبه  به وزنالیاف 

 غ م س(.

5514490

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

دیگر، از الیاف غیر پارچه های بافته شده  پارچه ها

دائمی ازجنس پلی استر،مخلوط .. همراه با الیاف 

 ابریشمی غیردائمی ویسکوز.

5515110

0 



 
 

 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

پارچه های بافته شده دیگر، از الیاف غیر  پارچه ها

دائمی ازجنس پلی استر،مخلوط .. با تارهای مو 

 ترکیبی  یا مصنوعی.

5515120

0 

به شرط این که   

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

پارچه های بافته شده دیگر، از الیاف غیر  پارچه ها

دائمی ازجنس پلی استر،مخلوط به شکل اصلی یا 

 محصور به پشم یا کرک نرم و لطیف.

5515130

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و بافتنی از

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

 پارچه های بافته شده دیگر، از الیاف غیر پارچه ها

 دائمی ازجنس پلی استر،)غ م س(.

5515190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

اقالم و پارچه همه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

پارچه های بافته شده دیگر، از الیاف غیر  پارچه ها

دائمی ازجنس إکریلیک ،مخلوط .. اصلی یا ...تارهای 

 ترکیبی یا مصنوعی .

5515210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

پارچه های بافته شده دیگر، از الیاف  پارچه ها

ترکیبی غیردائمی ازجنس اکریلیک یا مواد اکریلیک 

 غیردائمی.

5515290

0 



 
 

 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

 از الیاف غیر دائمی پارچه های بافته شده پارچه ها

مخلوط به تارهای ترکیبی  یا .. ترکیبی دیگر 

 مصنوعی، ) غ م س(.

5515910

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

پارچه های محتوی 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

پارچه های بافته شده دیگر، از الیاف غیر  پارچه ها

 دائمی ترکیبی ) غ م س(.

5515990

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

و مبلها و  پرده

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

 85پارچه های بافته شده که محتوی  پارچه ها

درصد وزن از الیاف مصنوعی غیردائمی ، مقصور یا 

 غیرمقصور است.

 

5516110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

 85پارچه های بافته شده که محتوی  پارچه ها

درصد وزن از الیاف مصنوعی غیردائمی ، رنگ شده 

 است.

 

5516120

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

این که به شرط  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 85پارچه های بافته شده که محتوی  پارچه ها

درصد وزن از الیاف مصنوعی غیردائمی ، از نخ هایی 

 با رنگ های مختلف است.

 

5516130

0 



 
 

 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

مغازه+ دو انبار یا 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

 85پارچه های بافته شده که محتوی  پارچه ها

 درصد وزن از الیاف مصنوعی غیردائمی است.

 

5516140

0 

مغازه+ دو انبار یا 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

 85پارچه های بافته شده که محتوی  پارچه ها

درصد وزن از الیاف مصنوعی مخلوط ، یا مصنوعی 

 است.مقصور یا غیرمقصور 

 

5516210

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

 85پارچه های بافته شده که محتوی  پارچه ها

مصنوعی  ... مخلوط  یا درصد وزن از الیاف مصنوعی

 است...... رنگ شده 

 

5516220

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

 85پارچه های بافته شده که محتوی  پارچه ها

الیاف مصنوعی... مخلوط  یا  مصنوعی درصد وزن از 

 ..... است.

 

 

 

 

5516240

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 85محتوی پارچه های بافته شده که  پارچه ها

درصد وزن از الیاف مصنوعی ..، مخلوط به شکلی.... 

 با پنبه  است.

5516440

0 



 
 

 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

های بافته شده دیگر از الیاف پارچه  پارچه ها

 غیردائمی  مصنوعی،  رنگ شده است. ) غ م س(.

 

5516920

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   10

 پوشاک و لباس ها

5601210 پرکردن و انواع دیگر از پرکردن، از پنبه.

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

بافت و بافتنی از 

همه اقالم و پارچه 

پرکردن و انواع دیگر پرکردن الیاف  پارچه ها

 ترکیبی یا صنعتی.

5601220

0 



 
 

 

های ببری یا پلنگی 

 نباشد،

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   

 پوشاک و لباس ها

پرکردن، مواد پرکردن و انواع دیگر 

 نساجی ) غ م س(.

5601290

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ مراکز و 

تاسیسات 

 صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به شرط این که  10

محتوی موکت  یا 

تولیدات فراهم و 

مهیا شده جهت 

نظافت شخصی  و 

نیز محتوی مواد ی  

که مواد خام و اولیه 

یا صنعت نیست، 

آن مواد در صنعت 

ها  پوشاک و لباس

یا فرش  و موکت یا 

تولید حوله یا 

دستمال و انواع 

مشابه آن به کار 

نمی روند، نباشد. و 

نیز محتوی پارچه 

های پرده و مبل ها 

و تخت های مرکز 

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت نباشد 

و آن به موجب 

کتاب تخصیصات و 

 اعتبارنامه ها است.

ا ب  -مونتاژ "سوزن نمدی و تولیدات  پارچه ها

 جهت الیاف. "بخیه 

5602100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

پارچه های بافته نشده  از تارهای  پارچه ها

 .2گرم/ م  25وزن = ترکیبی یا صنعتی ، به مو

5603110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

پارچه های بافته نشده  از تارهای  پارچه ها

.و = 2گرم/ م  25وزن = موترکیبی یا صنعتی ، به 

 .2گرم / م 70

5603120

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های بافته نشده  از تارهای  پارچه ها

.و = 2گرم/ م   70یا صنعتی ، به وزن = موترکیبی 

 .2گرم/ م 150

5603130

0 



 
 

 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

تارهای پارچه های بافته نشده  از  پارچه ها

 .2گرم/ م  150موترکیبی یا صنعتی ، به وزن = 

5603140

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

به وزن   )غ م س(، پارچه های بافته نشده پارچه ها

 .2گرم/ م  25= 

5603910

0 



 
 

 

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

پارچه های بافته نشده )غ م س(،  به وزن  پارچه ها

 .2گرم / م  70.و 2گرم/ م  25= 

5603920

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

پارچه های بافته نشده )غ م س(،  به وزن  پارچه ها

 .2گرم/ م  150و =  70= 

5603930

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

 پارچه های بافته نشده )غ م س(،  به وزن  پارچه ها

 .2گرم/ م  150

5603940

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و بندهایی از الستیک پوشیده شده 

 از مواد نساجی

5604100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های نساجی و ورقه ها و صفحات و 

شده از أشکال مشابه م... رنگ شده یا پوشیده 

 الستیک یا پالستیک ها.

5604900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های نساجی فلزی هرچند که از نخ 

های نساجی یا رول ها و ورقه ها یا مشابه انواع 

 ( باشد......5404 -5405)

5605000

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

صنعت نخ ها و لوازم   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و  و ورقه ها و صفحات و أشکال 

، نخ  (5404 -5405جهت انواع پیچ خورده ) مشابه

 (.013های مخملی و نخ های زنجیری ) 

5606000

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های گره یا بسته  از سیزال  یا از 

ر دیگر از نوع أجاف هرچند که رگه داالیاف نساجی  

 و خطی باشد...

5607210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ ها و بندها از جنس سیزال یا الیاف 

نساجی دیگر  از نوع أجاف هرچند که رگه دار و 

 خطی باشد.

5607290

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوازم صنعت نخ ها و   5

 پوشاک و لباس ها

از جنس پلی اتیلن،  نخ های گره یا بسته 

 یا پلی پروپلین هرچند که رگه دار و خطی باشد.

5607410

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های بسته و بندها، از الیاف ترکیبی 

 دیگر، ) غ م س(.

5607500

0 

مغازه+ دو انبار یا 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

نخ های گره و بسته و بندهای دیگر) غ م 

 س(

5607900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

  تورهای صید ماهی ها  20

تور آماده جهت صید ماهی  از مواد 

 نساجی صنعتی یا ترکیبی.

 

 

5608110

0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم  صنعت   20

 پوشاک و لباس ها

انواع نخ ها  یا أشکال مشابه  وارد شده در 

یا از نخ های بسته یا بندها..، )   5405 -5404بند 

 غ م س(.

5609000

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

پارچه های بافته شده مخملی کوتاه  یا  پارچه ها

از  بلند ) بلوچ( و بافت از نخ های مخملی ) شنل(

 پشم  یا کرک نرم و لطیف.

5801100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

ها و محتوی تخت 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

پارچه های بافته شده مخملی از میان  پارچه ها

 پود؟ از پنبه بریده نشده اند.

5801210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

پارچه های بافته شده مخملی از میان  پارچه ها

 چندضلعی )مخملی( از جنس پنبه.؟ بریده شده پود

5801220

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

محتوی تخت ها و 

پارچه های بافته شده مخملی از میان  پارچه ها

پود؟ بریده شده؟ چندضلعی از الیاف ترکیبی یا 

 مصنوعی.

5801320

0 



 
 

 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

پارچه های بافته شده مخملی کوتاه یا  پارچه ها

بلند بلوچ ، و بافتی از نخ های مخملی  از مواد 

 نساجی دیگر ، غ م س.

 

5801900

0 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

پارچه های  محتوی

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

پارچه های بافته شده تری پنبه ای  از  پارچه ها

 نوع اسفنجی ) بافت حوله ها  و مشابه آن (.

 

 

 

 

5802100

0 

 

 

 

 



 
 

 

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

پارچه های بافته شده تری از نوع  پارچه ها

اسفنجی، از مواد نساجی دیگر،  به جز انواع وارد 

 .5806شده در بند 

5802200

0 

یا مغازه+ دو انبار 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

تول و تول بوبینو؟ و پارچه های مشبک و  پارچه ها

توری دیگر به جز پارچه های وارد شده در 

 .06،60تا  02،60بندهای

5804100

0 



 
 

 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

 و چرخ دنده های سیستم دندانه دار پارچه ها

ساخت  از الیاف ترکیبی یا مصنوعی  به جز آن چه 

 وارد شده است. 60، 06تا  60، 02در بند های 

5804210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

سیستم دندانه دار و چرخ دنده های  پارچه ها

ساخت  از مواد نساجی دیگر به جز آن چه در بند 

 وارد شده است. 60، 06تا  60، 02های 

5804290

0 



 
 

 

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 نباشد،یا پلنگی 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

همه اقالم بافتنی از 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

سیستم دندانه دار  و چرخ دنده های  پارچه ها

دست ساز از مواد نساجی دیگر به جز آن چه در بند 

 وارد شده است. 60، 06تا  60، 02های 

5804300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

و محتوی تخت ها 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

نوارهایی از پارچه های بافته شده  پارچه ها

مخملی؟ و از پارچه هایی از نوع اسفنجی  و پارچه 

 هایی از نخ های مخملی.

5806100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

های محتوی پارچه 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

درصد یا  5نوارهای دیگر؟ که محتوی  پارچه ها

بیشتر وزن از نخ های قابل کشش و نخ های 

 الستیکی است.

5806200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

صنعت نخ ها و لوازم   10

 پوشاک و لباس ها

از  "غ م س"نوارهای بافته شده دیگر  

 پنبه.

5806310

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   10

 پوشاک و لباس ها

از   "غ م س"نوارهای بافته شده دیگر  

 الیاف ترکیبی یا مصنوعی

5806320

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

پارچه های محتوی 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

از  "غ م س "نوارهای بافته شده دیگر  پارچه ها

 مواد نساجی دیگر.

5806390

0 



 
 

 

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

 پرده و مبلها و

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

نوارهای دارای پیچ و تاب بدون پود  پارچه ها

متشکل از نخ ها  یا الیاف موازی  جمع شده به 

 واسطه بولدوک.

5806400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   10

 لباس هاپوشاک و 

انواع مشابه  از مواد نساجی ، لباسها یا 

 نوارها ی .... معین، گلدوزی نشده  ، بافته شده

5807100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   10

 پوشاک و لباس ها

انواع مشابه  از مواد نساجی ، لباسها یا 

 نوارها ی .... معین، گلدوزی نشده  ، به جز بافته شده

5807900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   10

 پوشاک و لباس ها

5808100 لباس های بافته شده

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   10

 پوشاک و لباس ها

انواع گره ها  و انواع تزئینی مشابه؟  

 ابه.لباسها بدون گلدوزی ؟ به جز ......  و انواع مش

5808900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

پارچه های بافته شده  از نخ های فلزی   پارچه ها

فلزی ،  و پارچه های بافته شده از  نخ های نساجی 

 وارد می شود. 56، 05از آن چه که در بند 

5809000

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   10

 پوشاک و لباس ها

گلدوزی ها  بدون زمینه آشکار ) 

شیمیایی ، یا  پنوماتیک و هوائی و بادی  و گلدوزی 

(، لباس ها با نوارهای تزئینی و ها با برش زمینه 

 مزیّن.

 

 

 

 

 

5810100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

لباس های گلدوزی شده دیگر از جنس  پارچه ها

 .؟  نوارها یا تزئینات "غ م س "پنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5810910

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

لباس های گلدوزی شده دیگر از الیاف  پارچه ها

 تزئینات.؟ نوارها یا "غ م س "ترکیبی یا مصنوعی

 

5810920

0 



 
 

 

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   10

 پوشاک و لباس ها

از مواد   "غ م س "گلدوزی های دیگر 

 نساجی دیگر.

5810990

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

از همه اقالم بافتنی 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

تولیدات نساجی ؟ از یک الیه  یا بیشتر از  پارچه ها

 58، 10مواد تشکیل می شود  به جز آن چه در بند 

 وارد شده است.

5811000

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافت با روکش صمغ  یا چسب یا مواد   پارچه ها

نشاسته ای  که جهت روکش و جلد بیرونی کتابها  و 

 مشابه آن استفاده می شود.

5901100

0 



 
 

 

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

برای ردیابی، انتقال  بافت  و بافندگی  پارچه ها

، بیگرام و سایر بافته های سخت و طرح ها نقشه ها

 شده برای ساخت کاله

5901900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

ها و لوازم صنعت نخ   10

 پوشاک و لباس ها

بافت جهت چهارچوب های خارجی از نخ 

 هایی با استحکام باال از جنس پلی استر.

5902200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافت نقاشی شده یا رنگ آمیزی شده یا  پارچه ها

 پوشیده شده از پلی ) فنیل کلرید(.

5903100

0 



 
 

 

بافتنی از همه اقالم 

ببری و پارچه های 

 یا پلنگی نباشد،

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 پلنگی نباشد،یا 

بافت نقاشی شده یا رنگ آمیزی شده یا  پارچه ها

 پوشیده شده از پلی یورتان.

5903200

0 

 

 

 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 نباشد،یا پلنگی 

بافت نقاشی شده یا رنگ آمیزی شده یا  پارچه ها

پوشیده شده از  پالستیک ها ؟ به جز آن چه در بند 

 ."غ م س "وارد شده است 59، 02

5903900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   10

 پوشاک و لباس ها

نوارهای چسبی  با عرضی که افزون بر 

، "کشبافت "بافت کشسان سانتیمتر ازخالل   20

 نباشد.

5906100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

؟ به جز آن چه  "کشبافت "بافت کشسان پارچه ها

بافتنی یا بافت   "غ م س " 59، 08در بند 

 قالبدوزی  وارد شده است.

5906910

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

جز آن چه ؟ به  "کشبافت "بافت کشسان پارچه ها

 وارد شده است. "غ م س " 59، 08در بند 

5906990

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

بافت دیگر  نقاشی شده یا رنگ آمیزی  پارچه ها

شده  یا پوشیده شده؟ بافت کنف که متضمن طرح 

هایی جهت  صحنه های تئاتر و نمایش و استفاده 

 است.آن های مشابه 

5907000

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

یدکی  تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

نساجی و لوله های لوله هایی از مواد 

نساجی مشابه؟ هرچند که با فلز مستحکم شده 

 باشد.

5909000

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   5

یدکی  تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

تسمه های نقاله و انتقال حرکت یا مواد ، 

از مواد نساجی، هرچند که با فلز مستحکم و محکم 

 مجهز به  لوازم معدنی و فلزی باشد. شده باشد یا

5910000

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

پارچه های بافته شده  و نمد و بافت  پارچه ها

پنبه زده شده  نمدی ، رنگ شده یا پوشیده شده از 

و تولیدات مشابه جهت استعمالها و استفاده های 

 فنی دیگر.

5911100

0 



 
 

 

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

  "نخل بافی " "درخت خرما"بافت نخل پارچه ها

 هرچند که آماده و مهیا باشد.

5911200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

اقالم بافتنی از همه 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

پارچه بافته شده و نمد با اطراف و کناره  پارچه ها

بست  های متصل به هم، مجهّزشده  به ابزارهای 

و ابزارهای ساخت  برای ماشین آالت کاغذ سازی

 .2گرم/ م 650کاغذ .. به وزن 

5911310

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

پارچه های  محتوی

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

 پارچه ها

 

 

 

 پارچه بافته شده و نمد با اطراف و کناره

های متصل به هم، مجهّزشده  به ابزارهای  بست 

برای ماشین آالت کاغذ سازی و ابزارهای ساخت 

 .2گرم/ م 650.. به وزن کاغذ 

5911320

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

بافت صافی و فیلتر و بافت ضخیم؟  از  پارچه ها

در پرس)فشاردادن( روغن ها و انواع به کار رفته  

 روغن پرس ها  یا مشابه آن؟

5911400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی پارچه های 

پرده و مبلها و 

تخت ها و محتوی 

جهت استعمال تولیدات و انواع  نساجی،  پارچه ها

های فنی، تعیین شده و مشخص شده درنکته شماره 

 ."غ م س "این فصل  7

5911900

0 



 
 

 

پارچه های کش 

 بافت و

بافتنی از همه اقالم 

و پارچه های ببری 

 یا پلنگی نباشد،

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

پارچه های مخمل بلند و دراز ، بافتنی یا  پارچه ها

 قالب بافی شده.

6001100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

ی پارچه های  پنبه ای بافتنی  یا قالب باف هاپارچه 

 شده.

6001210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

تشکیل شده از الیاف ترکیبی  پارچه های   پارچه ها

 یا مصنوعی، بافتنی یا قالب بافی.

6001220

0 



 
 

 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

که  به شرط این 10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

های تشکیل شده از مواد نساجی پارچه  پارچه ها

 دیگر، بافتنی یا قالب بافی.

6001290

0 



 
 

 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

و  کنکاش حسی

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

از جنس  "غ م س "پارچه های مخملی  پارچه ها

 پنبه،  بافتنی یا قالب دوزی یا قالب بافی شده.

6001910

0 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

تشکیل   "غ م س "پارچه های مخملی اپارچه ه

شده از الیاف ترکیبی  یا مصنوعی ، بافتنی  یا 

 قالبدوزی یا قالب بافی.

6001920

0 



 
 

 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

در حال  موجود و

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

تشکیل   "غ م س "پارچه های مخملی پارچه ها

 اشده از مواد نساجی دیگر، بافتنی  یا قالبدوزی ی

 قالب بافی.

6001990

0 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

 30پارچه های  بافتنی به عرض =  پارچه ها

درصد وزن نخ های قابل  5سانتیمتر که محتوی = 

وارد  6001کشش ... است، به جز آن چه در بند 

 شده است.

6002400

0 



 
 

 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

شده از تعیین  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

 30پارچه های بافتنی  دیگر به عرض = پارچه ها

وارد شده  6001، به جز آن چه در بند "غ م س"

 است.

6002900

0 



 
 

 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

 30پارچه های بافتنی  با عرض = پارچه ها

سانتیمتر از الیاف ترکیبی ، به جز آن چه  در دو بند 

 است.وارد شده  6002، 6001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6003300

0 



 
 

 

 

 

 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

 30پارچه های بافتنی  با عرض = پارچه ها

درصد وزن نخ های قابل  5که محتوی سانتیمتر

،  وارد 6001به جز آن چه  در بند  کشش.. است،

 .شده است

6004100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

یدی اش توان تول

 فعالیت نماید

 30پارچه های بافتنی دیگر  با عرض = پارچه ها

 6001، به جز آن چه  در بند  "غ م س"سانتیمتر

 وارد شده است.

6004900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

پنبه ای، غیرمقصور یا مقصور بافت های  پارچه ها

وارد شده  6004تا  6001به جز آن چه در بند های 

 است.

6005210

0 



 
 

 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

به جز آن رنگ شده، بافت های پنبه ای،  پارچه ها

 وارد شده است. 6004تا  6001چه در بند های 

6005220

0 



 
 

 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

ها و مبل های پرده 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

گ بافت های پنبه ای، از نخ هایی با رن پارچه ها

تا  6001های مختلف به جز آن چه در بند های 

 وارد شده است. 6004

6005230

0 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

بافت های پنبه ای رنگی، به جز آن چه  پارچه ها

 وارد شده است. 6004تا  6001در بند های 

6005240

0 



 
 

 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 مراکز صنعتیو 

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

 پارچه های  بافتنی دیگر پارچه ها

 از الیاف ترکیبی

 رنگی

 

 

 

6005390

0 



 
 

 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

بافت های پنبه ای، از الیاف مصنوعی،  پارچه ها

غیرمقصور یا مقصور به جز آن چه در بند های 

 وارد شده است. 6004تا  6001

6005410

0 



 
 

 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

بافت هایی از الیاف  مصنوعی  رنگ شده،  پارچه ها

وارد شده  6004تا  6001به جز آن چه در بند های 

 است.

6005420

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

نباشد و و تخت 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

بافت هایی از الیاف مصنوعی  به جز آن  پارچه ها

 وارد شده است. 6004تا  6001 چه در بند های

6005440

0 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

 

10 

به شرط این که 

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

  پارچه ها

)ایجاد شده و ساخته بافت هایی بافتنی و 

شده  بر روی ابزارهای بافندگی و بافت نوارها ( غ م 

وارد  6004تا  6001س، به جز آن چه در بند های 

 شده است.

6005900

0 

 

 

 



 
 

 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

 

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

پارچه های بافتنی  یا قالب بافی شده   پارچه ها

 دیگر از جنس پشم  یا کرک نرم و لطیف ،  غ م س.

6006100

0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

 به شرط این که 10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

افتنی  یا قالب بافی شده  پارچه های ب پارچه ها

 .(غ م س )، مقصور یا غیرمقصور پنبه، دیگر از جنس

6006210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

پارچه های بافتنی  یا قالب بافی شده   پارچه ها

 دیگر از جنس پنبه،  رنگ شده، ) غ م س(.

 

 

6006220

0 



 
 

 

براساس تحقیق و 

کاوش و  بررسی و

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 مراکز صنعتی و

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

پارچه های بافتنی  یا قالب بافی شده   پارچه ها

دیگر از جنس پنبه،  از نخ هایی با رنگهای مختلف، ) 

 غ م س(.

6006230

0 



 
 

 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

در حال موجود و 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

پارچه های بافتنی  یا قالب بافی شده   پارچه ها

 دیگر از جنس پنبه،  ) غ م س(.

6006240

0 

پارچه های بافتنی  یا قالب بافی شده   پارچه ها   

) غ م غیرمقصور یا مقصور،  الیاف ترکیبیدیگر از 

 س(.

6006310

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

 فعالیت باشد و

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

پارچه های بافتنی  یا قالب بافی شده   پارچه ها

 ."غ م س "دیگر از الیاف ترکیبی،  رنگ شده 

6006320

0 

مغازه+ دو انبار یا 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

پارچه های بافتنی  یا قالب بافی شده   پارچه ها

، از نخ هایی با "غ م س "دیگر از الیاف ترکیبی، 

 رنگ های مختلف.

6006330

0 



 
 

 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

نیرو و و در ضمن 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

به شرط این که   

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

پارچه های بافتنی  یا قالب بافی شده   پارچه ها

 ."غ م س"دیگر از الیاف ترکیبی،  

6006340

0 



 
 

 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات رگرکا

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

تولیدی اش توان 

 فعالیت نماید

پارچه های بافتنی  یا قالب بافی شده   پارچه ها

 ."غ م س "دیگر از الیاف ترکیبی،  رنگ شده

6006420

0 

به شرط این که   

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

پارچه های بافتنی  یا قالب بافی شده   پارچه ها

دیگر از الیاف مصنوعی، از نخ هایی با رنگ های 

 ."غ م س "مختلف

6006430

0 



 
 

 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

حسی و  کنکاش

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو انبار یا مغازه+ 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

پارچه های بافتنی  یا قالب بافی شده   پارچه ها

 دیگر از الیاف مصنوعی ، ) غ م س(.

6006440

0 

 

 



 
 

 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انبار یا مغازه+ دو 

+ تاسیسات کارگر

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  10

محتوی  پارچه 

های پرده ها و مبل 

و تخت نباشد و 

پارچه های بافتنی  یا قالب بافی شده   پارچه ها

 ."غ م س "دیگر ، 

6006900

0 



 
 

 

موسسه و مرکز 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و 

براساس تحقیق و 

بررسی و کاوش و 

کنکاش حسی و 

مطابق با کتاب 

اعتبارن"تخصیصات

تعیین شده از  "امه

جانب مدیر صنعت 

و در ضمن نیرو و 

توان تولیدی اش 

 فعالیت نماید

یا مغازه+ دو انبار 

 کارگر

5  

 

 

 

 

 

 

کولونها و جوراب های ساق بلند  یا نیم  لوازم و تجهیزات پزشکی

 ساق با فشار درج شده، بافتنی یا قالب بافی شده.

 

 

 

 

 

 

6115100

0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوازم و تجهیزات دستی و  کمربندهای ایمنی 30

واد اولیه صنعت مبل و 

 تخت

6307200 جلیقه ها و کمربندهای ایمنی

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که   30

یک بار استعمال 

شود و منحصرا 

استفاده جهت 

 پزشکی باشد

انواع دیگر آماده، و درآن باره نمونه های  لوازم و تجهیزات پزشکی

 کامل لباس ها مطرح است.

6307900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوازم صنعت کیف و کفش   10

 به جز چرم ها و پوست ها

أشکال و صورت های کفش ها و اجزاء و 

 عناصر آن به جز اجزاء و عناصر تقویت:

6406100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به شرط این که  10

توصیف و 

ات حتوضی

 در رابطه با تجاری:

لوازم و قطعات 

جانبی و اجزاء 

کفش ها به جز 

پاشنه کفش ها 

 باشد.

لوازم صنعت کیف و کفش 

 به جز چرم ها و پوست ها

پاشنه های با ) دار  بالشتک های پاشنه

ا هو انواع مشابه، قابل تبدیل ، ساق شلواری ( کوچک

 و ساپورت ها و انواع مشابه و اجزاء و عناصرآن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6406900

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

      

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کاله محافظ سر  30

مهندسان و 

 کارگران

لوازم و تجهیزات دستی و 

مواد اولیه صنعت مبل و 

 تخت

6506100 کاله محافظ سرمهندسان و کارگران

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

6804100 کندن و درآوردن الیافسنگ آسیاب  یا  لوازم و تجهیزات صنعتی  5

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

سنگ آسیاب های دیگر  و انواع مشابه  از  لوازم و تجهیزات صنعتی  5

 متراکم و انباشته شدهالماس طبیعی یا ترکیبی؟ 

6804210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و لوازم و وسائل   5

 صنعتی

انواع مشابه  از سنگ آسیاب های  دیگر و 

دیگر متراکم و انباشته شده   "تیزکن"مواد تیزکننده 

 یا از سفال.

6804220

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و لوازم و وسائل   5

 صنعتی

سنگ آسیاب های  دیگر و انواع مشابه  از 

ده  دیگر متراکم و انباشته ش "تیزکن"مواد تیزکننده 

 یا از سفال.

6804230

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و لوازم و وسائل   5

 صنعتی

6804300 سنگهای تیزکن یا صیقل دهنده دستی.

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و لوازم و وسائل   5

 صنعتی

مواد تیزکننده طبیعی  یا مصنوعی ؟ به 

بر حامل هایی  از فقط شکل پودرها یا گرانول ها ؟ 

 بافته شده هرچند که باشد.پارچه های 

6805100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و لوازم و وسائل   5

 صنعتی

مواد تیزکننده طبیعی  یا مصنوعی ؟ به 

بر حامل هایی  از  فقط شکل پودرها یا گرانول ها ؟

 ورق و ورق مقوا.

 

 

 

 

 

 

 

6805200

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

دستی تجهیزات و لوازم   5

 صنعت مبل و تخت

مواد تیزکننده طبیعی  یا مصنوعی ؟ به 

اد شکل پودرها یا گرانول ها ؟ بر حامل هایی  از مو

 دیگر. ) غ م س(.

6805300

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

الیاف تفاله فلزی و الیاف سنگی و الیاف  مواد اولیه صنایع مهندسی  5

توده و  فلزی مشابه، و دوختن آن با هم، به شکل

 رشته، رول ها و ورقه ها.

6806100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورمیکولیت منبسط شده، خاک رس  مواد اولیه صنایع مهندسی  5

و تفاله کف آلود و تولیدات فلزی  منبسط شده،

مشابه منبسط شده هرچند که درمیانشان مخلوط 

 شده باشد.

6806200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

از مواد فلزی و معدن صنایع و تولیدات  مواد اولیه صنایع مهندسی  5

جهت عایق حرارتی یا صوتی، به جز آن چه در 

( وارد شده 69، فصل  68، 12،  11،68بندهای ) 

 است.

6806900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

صنایع و تولیدات از آسفالت یا از مواد  مواد اولیه صنایع مهندسی  20

 شکل رول ها و ورقه ها. مشابه به

6807100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

صنایع و تولیدات از آسفالت یا از مواد  مواد اولیه صنایع مهندسی  20

 مشابه به جز به شکل رول ها و ورقه ها.

6807900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  20

محتوی سرامیک یا 

گرانیت یا سنگ 

 مرمر نباشد

سرامیک و  تخته های 

 گرانیتی

لوح ها و تخته های چهارچوب دار  و 

 تخته ها و مربع ها و توده ها و رشته ها و انواع

ده از مشابه؟ از الیاف گیاهی .... متراکم و انباشته ش

 سیمان..... .

6808000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

برای رفع رباط های پوشیده شده با گچ  لوازم و تجیزات پزشکی  10

، 10غیر از آن چه در بند  شکستگی های استخوانی

 ذکر شده است. 3005، 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6809901

0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

الیاف ابریشمی سنگی دیگر که اشغال  مواد اولیه صنایع مهندسی  5

شده است، مخلوط هایی که اصل و اساس آن  

و اساس آن، ابریشم سنگی و ابریشم سنگی یا اصل 

کربنات منیزیم است، صنایع و تولیداتی از آن 

مخلوط ها یا از ابریشم سنگی) هرچند که مستحکم  

یا مسلّح و مجهز باشد، به جز انواع  وارد شده در بند 

13 ،68  /11 ،68. 

6812990

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

وسائل یدکی تجهیزات 

 تولید یا حمل و نقل

ابزار اصطکاک غیرترکیبی و غیرمرکب 

یا مجموعه های ترمزها که محتوی جهت ترمزها 

 ابریشم سنگی است.

6813200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

آسترها و متکاءهای ترمزها که محتوی 

 سنگی نیست.ابریشم 

6813810

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

ابزار اصطکاک غیرترکیبی و غیرمرکب 

جهت ترمزها یا مجموعه های ترمزها که محتوی 

 ابریشم سنگی نیست.) غ م س.

6813890

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

و لوازم برق و تجهیزات   20

 برق کشی

لوح ها و تخته ها و ورقه ها و رول ها و 

نوارهایی از میکا آگلومره شده و انباشته شده و 

 متراکم یا بازسازی شده ؟ اگرچه بر حاملی باشد.

6814100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  20

توصیف و 

توضیحات تجاری 

در رابطه با آجر 

 حرارتی باشد

سرامیک و تخته های 

 گرانیتی

آجر و بلوک و مربع ها و کاشی و قطعات 

ی آرد فسیلهای سیلیسی یا از خاکهاسفالی دیگر؟ از 

 مشابه آن.

6901000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  20

توصیف و 

توضیحات تجاری 

در رابطه با آجر 

 حرارتی باشد

سرامیک و تخته های 

 گرانیتی

 بناء و ساخت و ساز کهآجر جهت 

 Ca ، یا  Mg درصد وزن  از  50محتوی 

 است. هریک به تنهایی یا با هم)غ م س(. Crیا 

6902100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

20 

 

 

 

 

 به شرط این که

توصیف و 

توضیحات تجاری 

در رابطه با آجر 

 حرارتی باشد

سرامیک و تخته های 

 گرانیتی

کاشی و  آجر و بلوک ها و مربع ها و

درصد آلومینا یا  50که محتوی قطعات سفالی دیگر

 سیلیکا یا از مخلوط  آن است.

6902200

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  20

توصیف و 

توضیحات تجاری 

در رابطه با آجر 

 حرارتی باشد

سرامیک و تخته های 

 گرانیتی

آجر و بلوک ها و مربع ها  و کاشی و 

مشابه جهت ساخت و ساز؟ قطعات سفالی 

 ."غ م س"آتشی...

6902900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   20

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

 50تولیدات آتشی سفالی  که محتوی 

درصد گرافیت یا انواع دیگر از کربن یا از مخلوطی از 

 آن تولیدات است.

6903100

0 

 2مغازه + انبار یا 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   20

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

 50سفالی که محتوی  تولیدات آتشی

درصد آلومینا یا از مخلوط یا ترکیبات آلومینا و 

 سیلیکا است.

6903200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   20

یدکی تجهیزات وسائل 

 حمل و نقلتولید یا 

تولیدات آتشی سفالی دیگر؟ ) مثل نازل 

 ها و دهانه ها و دریچه ها ... ) غ م س(.

6903900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و ابزارها و معرف   5

 های آزمایشگاهی

جهت آزمایشگاهها  دیگر دستگاهها و انواع

ظروف و استعمال های شیمیایی  و فنی دیگر از 

 چینی.

6909110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ابزارها و معرف تجهیزات و   5

 های آزمایشگاهی

دستگاهها و انواع دیگر جهت آزمایشگاهها 

 و استعمال های شیمیایی  و فنی دیگر) غ م س(.

6909190

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   20

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

فیلترهای سرامیکی جهت ذوب به شکل 

 ."شمع ها "لوله های توخالی 

6914901

0 

 2انبار یا مغازه + 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  30

موسسه و مرکز 

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت و 

تولید باشد و ماده 

در ضمن کتاب 

تخصیصات 

ی "اعتبارنامه "

صادره از وزارت 

شده صنعت وارد 

 است.

ضایعات خرد شده و پودر شده شیشه  و  مواد اولیه صنایع مهندسی

 غیر آن از ضایعات و زوائد شیشه؟ شیشه بلوک .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7001000

0 



 
 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   1

 پوشاک و لباس ها

توپ های شیشه ای) به جز میکرو توپ 

وارد شده  1،70بند ها و توپهای کوچکی که در 

 است(.

 

 

7002100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

1  

 

 

 

 

 

7002200 میله یا چوب های شیشه ای مواد اولیه صنایع مهندسی

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و لوازم برق  و   1

 برق کشی

 لوله هایی از کوارتز ذوب شده یا  غیر آن

 از سیلیکا ذوب شده.

7002310

0 

 2انبار یا مغازه + 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به شرط این که 

توصیف یا 

توضیحات تجاری 

در رابطه با لوله 

های شیشه ای به 

 رنگ شفاف باشد

تجهیزات و لوازم برق  و 

 برق کشی

لوله هایی از شیشه ای دیگر که دارای 

برای  0، 000005عامل انبساط طولی است که از 

درجه سانتیگراد، تجاوز  300-0هر کلوین میدان 

 ننماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7002320

0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  1

توصیف یا 

توضیحات تجاری 

در رابطه با لوله 

های شیشه ای به 

 رنگ شفاف باشد

تجهیزات و لوازم برق  و 

 برق کشی

7002390 لوله هایی از شیشه دیگر ) غ م س(

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوح ها و تخته ها و ورقه ها و رول های  مواد اولیه صنایع مهندسی  10

 "قالبی و چند الیه غیرمسلّح و غیرمجهز از شیشه 

در یک سطح بلوک،   ، رنگارنگ و رنگین "لمینت

 .مات با یک الیه جاذب

7003120

0 

 2یا مغازه +  انبار

 کارگر

لوح ها و تخته ها و رول ها و ورقه ها ی  مواد اولیه صنایع مهندسی  10

 "غیرمسلح و غیرمجهز از شیشه قالبی و چند الیه

 )غ م س(.  "لمینت

7003190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوح ها و تخته ها و رول ها و ورقه ها ی  مواد اولیه صنایع مهندسی  10

 . "لمینت "مجهز از شیشه قالبی و چند الیهمسلح و 

7003200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوح ها و تخته ها و رول ها و ورقه ها از  مواد اولیه صنایع مهندسی  10

 شیشه کشیده شده یا دمیده شده )غ م س(.

7004900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

های شیشه ای بدست لوح ها و تخته  مواد اولیه صنایع مهندسی  10

آمده  با با شناورنمودن یا صیقل و جالء داده شده  

غیرمسلّح و غیرمجهّز دارای الیه جاذب منعکس 

 "غیررفلکس"یا غیرمنعکس کننده "رفلکس"کننده 

. 

 

 

 

7005100

0 



 
 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به شرط این که 

محتوی تخته 

شیشه ها با 

 22-2/ضخامت

میلیمتر اندازه 

م /66،3 -1عرضی / 

م فقط  /6و طول /

برای ماده شیشه 

 سفید نباشد

  مواد اولیه صنایع مهندسی

لوح ها و تخته های شیشه ای بدست 

آمده  با با شناورنمودن یا صیقل و جالء داده شده  

غیرمسلّح و غیرمجهّز ، رنگارنگ در سطح بلوکش یا 

 مات و تیره  یا .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7005210

0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی تخته 

شیشه ها با 

 22-2ضخامت/

میلیمتر اندازه 

لوح ها و تخته های شیشه ای بدست  مواد اولیه صنایع مهندسی

آمده  با با شناورنمودن یا صیقل و جالء داده شده  

 غیرمسلّح و غیرمجهّز )غ م س(.

7005290

0 



 
 

 

م /66،3 -1عرضی / 

 م نباشد /6و طول /

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوح ها و تخته ها و ورقه هایی از شیشه  مواد اولیه صنایع مهندسی  10

بدست آمده با شناورنمودن یا صیقل و جالء داده 

 شده  مسلّح و مجهّز .

7005300

0 

 2انبار یا مغازه + 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

موسسه و مرکز  5

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت می 

باشد، و آن به 

موجب کتاب 

 "تخصیصات

 است.  "اعتبارنامه

شیشه خودروها و ماشین 

 ها

شیشه  سکوریت حرارت دیده وارد شده 

از طرف شرکت هایی که مجوز صنعت و مونتاژ 

 ماشین ها برایشان صادر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7007111

0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  20

توصیف و 

توضیحات تجاری 

منحصرا در رابطه با 

شیشه ماشین ها و 

 خودروها باشد.

شیشه خودروها و ماشین 

 ها

 شیشه ایمن سکوریت حرارت دیده

با أشکال و اندازه های مناسب جهت 

نصب در ماشین ها و خودروها و هواپیماها  یا کشتی 

 کشتی ها یا وسائل نقلیه دیگر. های فضائی یا

7007119

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  20

توصیف و 

توضیحات تجاری 

منحصرا در رابطه با 

شیشه ماشین ها و 

 خودروها باشد.

شیشه ماشین ها و 

 خودروها

شیشه ایمن سکوریت حرارت دیده که در 

 وسائل نقلیه نصب می شود ) غ م س.

 

7007190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

شیشه ماشین ها و   20

 خودروها

) غ م  "لمینت "شیشه ایمن چند الیه 

 س(.

7007219

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  20

توصیف و 

توضیحات تجاری 

منحصرا در رابطه با 

شیشه ماشین ها و 

 خودروها باشد.

شیشه ماشین ها و 

 خودروها

با   "لمینت " شیشه ایمن چند الیه

أشکال و اندازه های مناسب جهت نصب در ماشین 

ها و خودروها و هواپیماها و کشتی های فضائی و 

 کشتی ها و وسائل نقلیه دیگر .

7007290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

7008000 شیشه عایق چند الیه. مواد اولیه صنایع مهندسی  20

0 

 2انبار یا مغازه+ 

کارگر+ تاسیسات 

 مراکز صنعتی و

موسسه و مرکز  5

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت باشد و 

به موجب کتاب 

 "تخصیصات

قطعات تبدیلی و لوازم 

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

آینه های عقبی و پشتی جهت مشاهده  

برای وسائل نقلیه وارد شده از جانب شرکت هایی که 

صنعت و مونتاژ ماشین ها و خودروها برایشان مجوز 

 صادر شده است.

7009101

0 



 
 

 

فعالیت  "اعتبارنامه

 نماید.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

آینه های عقبی و پشتی جهت مشاهده  

 برای وسائل نقلیه) غ م س.

7009109

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

های فلزی و  درب پوش  5

پالستیکی و بطری های 

 شیشه ای

7010100 لوله هایی از جنس شیشه ) آمپول ها(

0 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

درب پوش های فلزی و   5

پالستیکی و بطری های 

 شیشه ای

پوشش ها و درب پوش ها ی دیگر شیشه 

 ای.

7010200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

درب پوش محتوی 

 ها و کاورها نباشد.

درب پوش های فلزی و 

پالستیکی و بطری های 

 شیشه ای

بطری های ضخیم دیگر و بطری ها  و 

فالسک ها و ظروف دیگر جهت انتقال یا بسته بندی 

 و ظروف شیشه ای محافظ .کاالها 

7010900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

درب پوش های فلزی و   5

های پالستیکی و بطری 

 شیشه ای

لوله های شیشه ای بازشده  و اجزاء و 

 عناصر شیشه ای آن )غ م س(.

7011900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  30

وصف و توضیحات 

تجاری منحصرا در 

رابطه با بطری و 

شیشه کودکان از 

 این قلم و نوع باشد.

7013990 ابزارها و لوازم شیشه ای دیگر لوازم و تجهیزات پزشکی

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

شیشه ماشین ها و   20

 خودروها

اقالم شیشه سیگنال و  انواع شیشه و 

( و از نظر  15،70) وارد نشده در بند اقالم نوری

 بصری و نوری اشغال نشده است) غ م س.

7014009

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و معرف های   1

 آزمایشگاهی

شیشه جهت آزمایشگاهها و سالمت انواع 

و بهداشت و داروسازی  از جنس کوارتز ذوب شده  

 یا  سیلیکات ذوب شده.

7017100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و معرف های   1

 آزمایشگاهی

انواع و اقالم شیشه جهت آزمایشگاهها یا 

سالمت و بهداشت  یا داروسازی  با ضریب انبساط 

 برای هر کلوین....... 000005،0طولی= 

7017200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

1   

 لوازم و تجهیزات پزشکی

انواع و اقالم دیگر از شیشه جهت 

آزمایشگاهها  یا بهداشت و سالمت یا داروسازی 

 غ م س."هرچند که مدرَّج یا کالیبره شده باشد

 

7017900

0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   10

 پوشاک و لباس ها

مهره ها و مرواریدها و سنگهای قیمتی و 

باارزش و نیمه قیمت و مشابه آن از تولیدات صنعت 

 مهره شیشه ای.

7018100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   10

 پوشاک و لباس ها

توپ های شیشه ای  بسیار ریز که قطر 

 بیشتر از یک میلیمتر نباشد.آن 

7018200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   10

 پوشاک و لباس ها

صنایع و تولیدات مهره شیشه ای... به 

جززیورآالت و جواهرات تحریک کننده و إغواء کننده 

، چشم های شیشه ای به جز آن چه برای انسان به 

 .... .کارگرفته می شود ، مجسمه ها 

7018900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ های بریده شده شیشه ای، ؟ که طول  مواد اولیه صنایع مهندسی  5

 میلیمتر نباشد. 50آن بیشتر از 

 

 

 

 

7019110

0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 الیاف شیشه ای شانه شده مواد اولیه صنایع مهندسی  5

 

 

 

7019120

0 

 2+  انبار یا مغازه

 کارگر

رشته هایی از الیاف کوتاه هرچند که  مواد اولیه صنایع مهندسی  5

 بریده شده باشد) غ م س.

7019190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 بافتی که به شکل خودکار قفل می شود،   مواد اولیه صنایع مهندسی  10

 و بسته شده بافت ماشینی: پارچه های بافته شدهو 

 ، بافت شیشه ای. "فتیله ها"شدهشانه از الیاف 

7019610

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

بافت شیشه ای، بافتی که به شکل  مواد اولیه صنایع مهندسی  10

خودکار و ماشینی قفل و بسته شده است، پارچه 

های قفل شده و بسته شده دیگر از الیاف شانه 

 ."فتیله ها "شده

7019620

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

بدون پوشش و بافت شیشه ای از نخ های  مواد اولیه صنایع مهندسی  10

بافت بافته شده بسته و قفل شده    "توال"بدون الیه 

 با بافت ساده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7019630

0 



 
 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پوشش و الیه  بابافت شیشه ای از نخ های مواد اولیه صنایع مهندسی  10

بافت بافته شده بسته و قفل شده  با بافت   "توال"

 ساده.

 

7019640

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

بافت شیشه ای ، بافت بافته شده باز به  مواد اولیه صنایع مهندسی  10

 سانتیمتر تجاوز ننماید. 30عرضی که از 

7019650

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

بافت شیشه ای ، بافت بافته شده باز به  صنایع مهندسیمواد اولیه   10

 سانتیمتر تجاوز ننماید. 30عرضی که از 

7019660

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

بافت شیشه ای که به شکل خودکار و  مواد اولیه صنایع مهندسی  10

 ماشینی بسته و قفل شده است: غ م س.

7019690

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

7019710 بافت شیشه ای با پیوند شیمیایی. مواد اولیه صنایع مهندسی  10

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

بافت شیشه ای با پیوند شیمیایی، بافت  مواد اولیه صنایع مهندسی  10

 دیگر بسته

7019720

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

  مواد اولیه صنایع مهندسی  10

شیمیایی، بافت بافت شیشه ای با پیوند 

 دیگر باز.

 

7019730

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

بافت شیشه ای با پیوند شیمیایی، پشم  مواد اولیه صنایع مهندسی  10

 شیشه و صنایع و تولیدات آن.

7019800

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

توصیف و 

توضیحات تجاری 

منحصرا در رابطه با 

الیاف و پشم 

وپارچه ها و بافت 

های شیشه ای 

 باشد.

الیاف شیشه ای دیگر) پشم شیشه( و  مواد اولیه صنایع مهندسی

صنایع و تولیدات آن ) مثل نخ ها و بافت و 

 بافندگی(.

 

 

7019900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 تجهیزات و لوازم صنعتی  5

 

تولیدات دیگر شیشه ای از لوازم تولیدات 

واسطه مهیا نشده جهت  خرده فروشی صنعتی  که 

 است.

7020001

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

شیشه های داخلی ظروف عایق حرارتی   مواد اولیه صنایع مهندسی  5

 یا ظروف عایق غیرآن.

7020002

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله های انرژی خورشیدی   1

 و لوازم آن

 گیرنده های خورشیدی  که عبارت است

ن آدارای دو دیوار که مابین  از  لوله های شیشه ای

دو هوای خالی است و دارای پوشش انتخابی جهت 

 آبگرم کن خورشیدی.صنعت 

7020003

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

که   "آهن و منگنز "مخلوط های  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 درصد وزن کربن است. 2محتوی 

7202110

0 

 2+  انبار یا مغازه

 کارگر

که   "آهن و منگنز "مخلوط های  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 درصد وزن کربن است. 2محتوی 

 

 

 

 

 

 

 

7202190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

که   "آهن و سیلیکون  "مخلوط های  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 درصد وزن  سیلیکون است. 55محتوی 

7202210

0 



 
 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

که "آهن و سیلیکون  "مخلوط های 

 درصد وزن سیلیکون است.55محتوی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7202290

0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

7202300 مخلوط های) آهن و سیلیکو و منگنز( مواد اولیه صنایع مهندسی  1

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 4کروم(که محتوی  –مخلوط های ) آهن  اولیه صنایع مهندسی مواد  1

 درصد وزن کربن است.

7202410

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 4کروم(که محتوی  –مخلوط های ) آهن  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 درصد وزن کربن است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7202490

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

  اولیه صنایع مهندسی مواد  1

 ولیبدنیوم(م -مخلوط های ) آهن

 

 

 

 

 

 

7202700

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 -تیتانیوم و آهن -مخلوط های ) آهن مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 تیتانیوم ( -سیلیکو

7202910

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 وانادیم( -مخلوط های ) آهن مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 

7202920

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

1 

 

 

 

7202990 مخلوط های آهنی دیگر مواد اولیه صنایع مهندسی 

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   1

یدکی جهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

تولیدات آهنی به دست آمده  به اختصار 

شکل قطعات و مستقیم جهت سنگ معدن آهن ، به 

برش هایی  یا توده ها و رشته هایی یا توپهایی  یا به 

 أشکال مشابه .

7203100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 ضایعات آهنی مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 

7204100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات و تکه ها و ضایعات آسیاب و  مواد اولیه صنایع مهندسی  

خاک اره و ... از آهن و فوالد هرچند تراش  و براده و 

 که بسته بندی باشد.

7204410

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خرده ها و ضایعات  آهنی و فوالدی  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 ."غ م س"دیگر، 

 

 

 

 

 

 

7204490

0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

یا  "آهن خام "گرانول ها از جنس چدن 

 آهن  اشپیگل  یا از آهن یا فوالد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7205100

0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 یا آهن  "چدن "پودرهایی از آهن خام مواد اولیه صنایع مهندسی  1

اشپیگل  یا از آهن  به جز ) پودر های  "چدن "خام 

 مخلوط و پودرهای آلیاژی فوالدی(.

7205290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

موسسه و مرکز 

صنعتی موجود و در 

 حال فعالیت باشد

تولیدات نیمه آماده  از آهن، محتوی  پلیت آهنی

 درصد کربن است، غ م س. 25،0

7207190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

موسسه و مرکز 

صنعتی موجود و در 

 حال فعالیت باشد

تولیدات نیمه آماده  از آهن  محتوی  پلیت آهنی

 .درصد کربن است 25،0

7207200

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

 

به شرط این که ضخامت 

 میلیمتر باشد 10کمتر از 

رول های مسطّح  آهنی یا فوالدی 

میلیمتر  بدون پوشش و  600حرارتی  به عرض= 

 بدون الیه، با عالمت های سطحی بارز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7208100

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

مقید بودن به حجم 

و ضخامت توصیف 

برحسب تعریف 

 باشد

به جز ورق های آهنی 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

رول های مسطّح  آهنی حرارتی  به 

میلیمتر  بدون پوشش و بدون الیه، از  600عرض= 

 نظر شیمیایی تمیز شده ، به ضخامت

 میلیمتر. 4، 75=

7208250

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

مقید بودن به حجم 

و ضخامت توصیف 

برحسب تعریف 

 باشد

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

رول های مسطّح  آهنی حرارتی  به 

میلیمتر  بدون پوشش و بدون الیه، از  600عرض= 

 75،4و   3نظر شیمیایی تمیز شده ، به ضخامت=

 میلیمتر.

 

7208260

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

مقید بودن به حجم 

توصیف و ضخامت 

برحسب تعریف 

 باشد

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

رول های مسطح  آهنی حرارتی به 

میلیمتر، بدون پوشش،  از نظر  600عرض= 

 میلیمتر. 3شیمیایی تمیز شده ، به ضخامت=

7208270

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق های آهنی به جز   10

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

تولیدات مسطح  به شکل  اسطوانه ها ، به 

شکل رول ها و ورقه ها  با بیشتر از نَوَرد حرارتی: به 

 میلیمتر اشغال نشده است. 10ضخامت  افزون بر 

7208360

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

مقید بودن به حجم 

و ضخامت توصیف 

برحسب تعریف 

 باشد

جز  ورق های آهنی به

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

رول های مسطح  آهنی ، با نورد حرارتی 

میلیمتر، بدون پوشش،  ، به  600به عرض= 

 ."غ م س "میلیمتر. 10و  75،4ضخامت=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7208370

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف و 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

رول های مسطح  آهنی یا... ، با نورد 

میلیمتر، بدون پوشش،  ، به  600حرارتی به عرض= 

 ."غ م س "میلیمتر. 75،4و  3ضخامت=

 

7208380

0 



 
 

 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

رول های مسطح  آهنی یا فوالدی ، با 

میلیمتر، بدون پوشش،  600نورد حرارتی به عرض= 

غ م  "میلیمتر. 3میلیمتر،به ضخامت= 600به عرض 

 ."س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7208390

0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 به شرط این که 10

پایبندی به ضخامت 

توصیف و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

رول های مسطح  آهنی یا فوالدی ، با 

میلیمتر، بدون پوشش،  600نورد حرارتی به عرض= 

 میلیمتر،با عالمت های بارز و آشکار. 600به عرض 

7208400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق های آهنی به جز   10

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

تولیدات  مسطح  اسطوانی شکل 

)نوردشده(، به شکل غیر رول ها، با بیشتر از نورد 

میلیمتر اشغال  10حرارتی  به ضخامت  افزون بر 

 نشده است.

7208510

0 



 
 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف براساس 

 تعریف باشد

 

 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رول های مسطح  آهنی یا فوالدی ، با 

میلیمتر، بدون پوشش،  600نورد حرارتی به عرض= 

  10و  75،4میلیمتر،به ضخامت= 600به عرض 

 .میلیمتر

 

7208520

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2مغازه + انبار یا 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحاتبراساس 

 تعریف باشد

 

 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

 

رول های مسطح  آهنی یا فوالدی ، با 

میلیمتر، بدون پوشش،  600نورد حرارتی به عرض= 

 75،4و  3میلیمتر،به ضخامت= 600به عرض 

 میلیمتر.

 

7208530

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

 

 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

 

رول های مسطح  آهنی یا فوالدی ، با 

میلیمتر، بدون پوشش،  600نورد حرارتی به عرض= 

 میلیمتر. 3میلیمتر،به ضخامت= 600به عرض 

 

 

7208540

0 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیتر باشد 10

 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

 

فوالدی ، با نورد تولیدات مسطح  آهنی یا 

غ  "میلیمتر، بدون پوشش،  600حرارتی به عرض= 

 ."م س

 

7208900

0 



 
 

 

به شرط این که  10 

ضخامت کمتر از 

 میلیتر باشد 10

 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

 

رول های مسطح  آهنی یا فوالدی ، با 

میلیمتر، بدون  600نورد سرمایشی به عرض= 

 3میلیمتر،به ضخامت= 600عرض پوشش، به 

 میلیمتر.

 

7209150

0 

 10 

 

 

 

به شرط این که 

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

 

 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

 

رول های مسطح  آهنی یا فوالدی ، با 

میلیمتر، بدون  600نورد سرمایشی به عرض= 

 3و 1میلیمتر،به ضخامت= 600پوشش، به عرض 

 میلیمتر.

 

7209160

0 

به شرط این که  10 

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های باالی 

 میلیمتر

رول های مسطح  آهنی یا فوالدی ، با 

میلیمتر، بدون  600نورد سرمایشی به عرض= 

 1و  5/0میلیمتر،به ضخامت= 600پوشش، به عرض 

 میلیمتر.

 

7209170

0 

به شرط این که  10 

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های باالی 

 میلیمتر

رول های مسطح  آهنی یا فوالدی ، با 

میلیمتر، بدون  600نورد سرمایشی به عرض= 

7209180

0 



 
 

 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

 

 5/0میلیمتر،به ضخامت= 600پوشش، به عرض 

 میلیمتر.

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

 1ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های باالی 

 میلیمتر

رول های مسطح  آهنی یا فوالدی ، با 

میلیمتر، بدون  600نورد سرمایشی به عرض= 

 3میلیمتر،به ضخامت= 600پوشش، به عرض 

 میلیمتر.

 

7209250

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های باالی 

 میلیمتر

رول های مسطح  آهنی یا فوالدی ، با 

میلیمتر، بدون  600نورد سرمایشی به عرض= 

 1و  و  3میلیمتر،به ضخامت= 600پوشش، به عرض 

 میلیمتر.

 

7209260

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 

 

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های باالی 

 میلیمتر

رول های مسطح  آهنی یا فوالدی ، با 

میلیمتر، بدون  600به عرض= نورد سرمایشی 

و     5/0میلیمتر،به ضخامت= 600پوشش، به عرض 

 میلیمتر. 1

 

7209270

0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

 

ورق های آهنی به جز 

 10باالی  ضخامت های

 میلیمتر

رول های مسطح  آهنی یا فوالدی ، با 

میلیمتر، بدون  600نورد سرمایشی به عرض= 

  5/0میلیمتر،به ضخامت= 600پوشش، به عرض 

 میلیمتر.

 

7209280

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

ورق های آهنی به جز 

 10 ضخامت های باالی

 میلیمتر

تولیدات مسطح آهنی  یا فوالدی ، با نورد 

میلیمتر، بدون پوشش، غ  600سرمایشی به عرض= 

 م س.

7209900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های باالی 

 میلیمتر

 تولیدات مسطح نورد شده  آهنی یا

میلیمتر با  600فوالدی غیرمخلوط به عرض 

 میلیمتر ، پوشیده شده از قلع. 5/0ضخامت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7210110

0 



 
 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های باالی 

 میلیمتر

مسطح نورد شده  آهنی یا تولیدات 

میلیمتر با  600فوالدی غیرمخلوط به عرض 

 میلیمتر ، پوشیده شده از قلع. 5/0ضخامت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7210120

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

تولیدات مسطح نورد شده  آهنی یا 

میلیمتر پوشیده شده از فلز  600فوالدی ....به عرض 

 روی  به روش الکترولیز.

7210300

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

تولیدات مسطح نورد شده  آهنی یا 

میلیمتر پوشیده شده از فلز  600فوالدی ....به عرض 

 روی  به روش الکترولیز.

7210410

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

نورد شده  آهنی یا تولیدات مسطح 

میلیمتر پوشیده شده از فلز  600فوالدی ....به عرض 

 روی  ) غ م س(.

7210490

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

تولیدات مسطح نورد شده  آهنی یا 

میلیمتر پوشیده شده  600عرض فوالدی ....به 

 ازمخلوط آلومنیوم وفلز روی .

7210610

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

تولیدات مسطح نورد شده  آهنی یا 

 میلیمتر پوشیده شده 600فوالدی ....به عرض 

 ازپالستیک ها.

7210700

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

تولیدات مسطح نورد شده  آهنی یا 

 میلیمتر همراه با پوشش و 600فوالدی ....به عرض 

 ."غ م س "الیه 

7210900

0 

 2مغازه + انبار یا 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

 

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

ورقه ها و رول های آهنی و فوالدی نورد 

 4میلیمتر و ضخامت  150شده  حرارتی به عرض 

میلیمتر ، بدون پوشش و الیه، بدون عالمت های 

 بارز و آشکار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7211130

0 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های باالی 

 میلیمتر

ورقه ها و رول های آهنی و فوالدی نورد 

. 75میلیمتر و ضخامت  150شده  حرارتی به عرض 

 میلیمتر ، بدون پوشش و الیه 4

7211140

0 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های باالی 

 میلیمتر

ورقه ها و رول های آهنی و فوالدی نورد 

میلیمتر ، بدون پوشش  600حرارتی به عرض   شده

 ."غ م س"و الیه 

7211190

0 

 



 
 

 

  

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های باالی 

 میلیمتر

ورقه ها و رول های آهنی و فوالدی نورد 

میلیمتر ، بدون پوشش  600حرارتی به عرض شده  

 ."غ م س"و الیه 

7211290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

 

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های باالی 

 میلیمتر

ورقه ها و رول های آهنی و فوالدی نورد 

میلیمتر ، بدون پوشش  600عرض  شده  حرارتی به

 ."غ م س"و الیه 

 

 

 

 

 

 

 

7211900

0 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

تولیدات مسطح نورد شده  آهنی یا 

لز میلیمتر پوشیده شده از ف 600فوالدی ....به عرض 

 روی  به روش الکترولیز.

 

 

 

 

 

7212200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

یا تولیدات مسطح نورد شده  آهنی 

میلیمتر  600فوالدی ....غیرمخلوط، به عرض 

 پوشیده شده از فلز روی  به روش های دیگر.

7212300

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

آهنی یا  تولیدات مسطح نورد شده 

میلیمتر  600فوالدی ....غیرمخلوط، به عرض 

 پوشیده شده از پالستیک ها.

7212400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

 تولیدات مسطح نورد شده  آهنی یا

میلیمتر  600فوالدی ....غیرمخلوط، به عرض 

 پوشیده شده به روش های دیگر.) غ م س.

7212500

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

پایبندی به ضخامت 

توصیف  و 

توضیحات براساس 

 تعریف باشد

ورق های آهنی به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

یا تولیدات مسطح نورد شده  آهنی 

میلیمتر،  600فوالدی ....غیرمخلوط، به عرض 

 پوشیده شده.

7212600

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

آهن پیچ خورده  

آماده ساخت و ساز 

 نباشد

زاویه ها و سیم ها و 

 تولیدات آهنی دیگر

میله های آهنی؟ یا فوالدی بدون مخلوط 

 ها و  غیرآلیاژی .

7214100

0 



 
 

 

 2مغازه +  انبار یا

 کارگر

به شرط این که  10

آهن پیچ خورده  

آماده ساخت و ساز 

نباشد و به شرط 

آن که میله آهنی یا 

فوالدی مستحکم 

بدون ترکیبات با 

سطح و مقطع 

عرضی مستطیلی یا 

مربعی که عرض آن 

کوچکتر از دو برابر  

ضخامت است) 

مربع از اندازه 

میلیمتر تا  10*10

(  50*50اندازه 

 نباشد

زاویه ها و سیم ها و 

 تولیدات آهنی دیگر

میله های آهنی دیگر؟ یا فوالدی بدون 

مخلوط ها و  غیرآلیاژی ؟ غیر آن... دارای مقطع 

مستطیلی شکل و مربعی شکل که عرض آن به 

 میلیمتر است. 2ضخامت 

7214910

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

هن پیچ خورده  آ

ساز  آماده ساخت و

نباشد و به شرط 

این که میله آهنی 

یا فوالدی مستحکم 

بدون ترکیبات ) 

مربع از اندازه 

زاویه ها و سیم ها و 

 تولیدات آهنی دیگر

میله های آهنی دیگر؟ یا فوالدی بدون 

مخلوط ها و  غیرآلیاژی ؟ غیر آن... دارای مقطع 

ربعی شکل که عرض آن به مستطیلی شکل و م

میلیمتر است. به بیشتر از چند روش  یا  2ضخامت 

..مشغول نشده و مورد استفاده واقع نشده است. ) غ 

 م س(.

7214990

0 



 
 

 

میلیمتر تا  16*5

 100*10اندازه 

 "میلیمتر

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

آهن پیچ خورده 

آماده ساخت و ساز 

 نباشد

قطعات تبدیلی و لوازم 

یدکی تجهیزات وسائل 

یا حمل و نقل یا تولید 

 وسائل نقلیه

فوالدی که قطع و جنس میله دیگر؟ از 

و شکل  بریدن آن آسان است؟ بیشتر از تشکیل

مشغول نشده و  ،یا مجهزنمودن بر روی سرما دادن

 به کار نرفته است.

7215100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

آهن پیچ خورده 

آماده ساخت و ساز 

 نباشد

زاویه ها و سیم ها و 

 تولیدات آهنی دیگر

میله دیگر؟ از جنس آهن و  فوالد، بدون 

مخلوط ها و آلیاژها، بیشتر از تشکیل و شکل دادن 

یا مجهزنمودن بر روی سرما، مشغول نشده و به کار 

 نرفته است.

7215500

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

آهن پیچ خورده 

ساز  آماده ساخت و

 نباشد

زاویه ها و سیم ها و 

 تولیدات آهنی دیگر

میله دیگر؟ از جنس آهن و  فوالد، بدون 

 مخلوط ها و آلیاژها،. ) غ م س(.

7215900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زاویه ها و سیم ها و   10

 تولیدات آهنی دیگر

زوایا و أشکال خاص آهن و فوالد ... به 

که مشغول به حرارت نشده است یا  HUیا   uشکل 

به عبارتی با حرارت و گرما اشغال نشده است و بدون 

 میلیمتر است. 80حرارت است و به ارتفاع 

7216100

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی زوایا و 

أشکال خاص آهنی 

یا فوالدی مستحکم 

که به شکل حرف 

L  (است، نباشد

زوایایی از اندازه و 

 20*20حجم 

میلیمتر تا اندازه و 

 50*50حجم 

 میلیمتر( نباشد

زاویه ها و سیم ها و 

 تولیدات آهنی دیگر

زوایا و أشکال خاص آهن و فوالد ... به 

مشغول به حرارت نشده است یا به که    Lشکل  

عبارتی با حرارت و گرما اشغال نشده است و بدون 

 میلیمتر است. 80است و به ارتفاع حرارت 

7216210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زاویه ها و سیم ها و   10

 تولیدات آهنی دیگر

زوایا و أشکال خاص آهن و فوالد ... به 

مشغول به حرارت نشده است یا به که   Tشکل  

عبارتی با حرارت و گرما اشغال نشده است و بدون 

 میلیمتر است. 80حرارت است و به ارتفاع 

7216220

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زاویه ها و سیم ها و   10

 تولیدات آهنی دیگر

و أشکال خاص آهن و فوالد ... به  ءزوایا

مشغول به حرارت نشده است یا به که   Uشکل  

عبارتی با حرارت و گرما اشغال نشده است و بدون 

 میلیمتر است. 80حرارت است و به ارتفاع 

7216310 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زاویه ها و سیم ها و   10

 تولیدات آهنی دیگر

و أشکال خاص آهن و فوالد ... به  ءزوایا

مشغول به حرارت نشده است یا به که    Iشکل  

7216320

0 



 
 

 

عبارتی با حرارت و گرما اشغال نشده است و بدون 

 میلیمتر است. 80حرارت است و به ارتفاع 

 2یا مغازه + انبار 

 کارگر

زاویه ها و سیم ها و   10

 تولیدات آهنی دیگر

و أشکال خاص آهن و فوالد ... به  ءزوایا

مشغول به حرارت نشده است یا به که    Hشکل  

عبارتی با حرارت و گرما اشغال نشده است و بدون 

 میلیمتر است. 80حرارت است و به ارتفاع 

7216330

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زاویه ها و سیم ها و   10

 تولیدات آهنی دیگر

و أشکال خاص آهن و فوالد ... به  ءزوایا

حرارت بیشتر از ... مشغول به که  L یا  T شکل  

نشده است یا به عبارتی با حرارت و گرما اشغال 

 80نشده است و بدون حرارت است و به ارتفاع 

 میلیمتر است.

7216400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زاویه ها و سیم ها و   10

 تولیدات آهنی دیگر

و أشکال خاص آهن و فوالد ...  ءزوایا

مشغول به بیشتر از... بدون مخلوط ها و آلیاژها که 

حرارت نشده است یا به عبارتی با حرارت و گرما 

 اشغال نشده است و بدون حرارت است .

7216500

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ها و سیم ها و زاویه   10

 تولیدات آهنی دیگر

و أشکال خاص آهن و فوالد ... که  ءزوایا

مشغول به سرما نشده است  و از خالل تولیدات  

 بدست آمده است.

7216610

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زاویه ها و سیم ها و   10

 تولیدات آهنی دیگر

و أشکال خاص آهن و فوالد ... که  ءزوایا

 بیشتر از... سرما نشده است  ) غ م س.مشغول به 

7216690

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زاویه ها و سیم ها و   10

 تولیدات آهنی دیگر

و أشکال خاص آهن و فوالد ... ء زوایا 

مشغول به سرما بدون مخلوط ها و بدون آلیاژها که 

و از خالل  و بدون سرما و برودت است،نشده است 

 سطحی.و تولیدات  مسطح 

7216910

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زاویه ها و سیم ها و   10

 تولیدات آهنی دیگر

زوایا و أشکال خاص آهن و فوالد ... بدون 

 مخلوط ها و بدون آلیاژها) غ م س.

7216990

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

آهن پیچ خورده 

آماده ساخت و ساز 

 نباشد

سیم ها و زاویه ها و 

 تولیدات آهنی دیگر

سیم های آهنی یا فوالدی بدون مخلوط 

 ها و آلیاژها پوشیده نشده و بدون الیه.

7217100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

آهن پیچ خورده 

آماده ساخت و ساز 

 نباشد

زاویه ها و سیم ها و 

 تولیدات آهنی دیگر

مخلوط سیم های آهنی یا فوالدی بدون 

 ها و آلیاژها پوشیده شده از فلز روی.

7217200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

آهن پیچ خورده 

زاویه ها و سیم ها و 

 تولیدات آهنی دیگر

سیم های آهنی؟  یا فوالدی  بدون 

مخلوط ها و بدون آلیاژها ، پوشیده شده از فلزات 

 جزفلز روی.عادی به 

7217300

0 



 
 

 

آماده ساخت و ساز 

 نباشد

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

آهن پیچ خورده 

آماده ساخت و ساز 

 نباشد

زاویه ها و سیم ها و 

 تولیدات آهنی دیگر

سیم های آهنی یا فوالدی بدون مخلوط 

 ها و آلیاژها  غ م س.

7217900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق های آهنی  به جز   5

 10های بیش از  ضخامت

 میلیمتر

تولیدات نیمه آماده  فوالدی مقاوم در 

، دارای مقطع عرضی مستطیلی و ضد زنگبرابر زنگار

 شکل.

7218910

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق های آهنی  به جز   5

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

تولیدات نیمه آماده  فوالدی مقاوم در 

 س(. و ضد زنگ ) غ مبرابر زنگار

7218990

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق های آهنی  به جز   10

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

ورقه ها و رول های فوالدی مسطح به 

میلیمتر،  75،4میلیمتر ، و ضخامت  600عرض 

مقاوم در برابر زنگار و ضدزنگ، که به بیشتر از...... 

 حرارتی مشغول نشده است.

 

7219120

0 



 
 

 

 2یا مغازه + انبار 

 کارگر

ورق های آهنی  به جز   10

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

ورقه ها و رول های فوالدی مسطح به 

میلیمتر ،  75،4و  3میلیمتر ، و ضخامت  600عرض 

..... مقاوم در برابر زنگار و ضدزنگ، که به بیشتر از.

 حرارتی مشغول نشده است.

 

7219130

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق های آهنی  به جز   10

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

ورقه ها و رول های فوالدی مسطح به 

میلیمتر، مقاوم  3میلیمتر ، و ضخامت  600عرض 

در برابر زنگار و ضدزنگ، که به بیشتر از...... حرارتی 

 مشغول نشده است.

 

7219140

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

بودن به شرط مقید  10

و پایبندی  به 

ضخامت توصیف و 

توضیحات براساس 

 تعریف

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

تولیدات مسطح به جز رول ها و ورقه ها  

 10،و  75،4میلیمتر ، و ضخامت  600به عرض 

میلیمتر مقاوم در برابر زنگار و ضدزنگ، که به بیشتر 

 است.از...... حرارتی مشغول نشده 

 

7219220

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط مقید بودن  10

و پایبندی  به 

ضخامت توصیف و 

توضیحات براساس 

 تعریف

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

تولیدات مسطح به جز ورقه ها و رول ها  

،  میلیمتر 75،4میلیمتر ، و ضخامت  600به عرض 

مقاوم در برابر زنگار و ضدزنگ، که به بیشتر از...... 

 حرارتی مشغول نشده است.

 

7219230

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط مقید بودن  10

و پایبندی  به 

ضخامت توصیف و 

توضیحات براساس 

 تعریف

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

میلیمتر ،  600تولیدات مسطح به عرض 

، مقاوم در برابر زنگار و میلیمتر 75،4و ضخامت 

مشغول نشده سرمایشی ضدزنگ، که به بیشتر از...... 

 است.

 

7219310

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط مقید بودن  10

و پایبندی  به 

ضخامت توصیف و 

توضیحات براساس 

 تعریف

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

میلیمتر ،  600تولیدات مسطح به عرض 

میلیمتر، مقاوم در برابر زنگار و  75،4و  3و ضخامت 

ضدزنگ، که به بیشتر از...... سرمایشی مشغول نشده 

 است.

 

7219320

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط مقید بودن  10

و پایبندی  به 

ضخامت توصیف و 

براساس توضیحات 

 تعریف

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

میلیمتر ،  600تولیدات مسطح به عرض 

میلیمتر، مقاوم در برابر زنگار و 3و  1و ضخامت 

ضدزنگ، که به بیشتر از...... سرمایشی مشغول نشده 

 است.

 

7219330

0 

تولیدا

ت مسطح به 

 600عرض 

میلیمتر ، و 

و   5/0ضخامت 

میلیمتر،  1

لوله های انرژی خورشیدی   10

 و لوازم آن

میلیمتر ،  600تولیدات مسطح به عرض 

میلیمتر ، مقاوم در  1میلیمتر، و  5/0و ضخامت 

برابر زنگار و ضد زنگ، که به بیشتر از...... سرمایشی 

 مشغول نشده است.

 

7219340

0 



 
 

 

مقاوم در برابر 

زنگار و ضدزنگ، 

که به بیشتر 

از...... سرمایشی 

مشغول نشده 

 است.

 

تولیدا

ت مسطح به 

 600عرض 

میلیمتر ، و 

 5/0ضخامت 

میلیمتر، مقاوم 

در برابر زنگار و 

ضدزنگ، که به 

بیشتر از...... 

سرمایشی 

مشغول نشده 

 است.

 

به شرط مقید بودن  10

و پایبندی  به 

ضخامت توصیف و 

توضیحات براساس 

 تعریف

ورق های آهنی  به جز 

 10بیش از  ضخامت های

 میلیمتر

میلیمتر ،  600تولیدات مسطح به عرض 

میلیمتر، ، مقاوم در برابر زنگار و ضد  5/0و ضخامت 

زنگ، که به بیشتر از..آسیاب و سنگ زنی .... 

 سرمایشی مشغول نشده است)کار نکند(.

 

7219350

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 باشدمیلیمتر  10

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

تولیدات آسیاب و سنگ زنی مسطح ،  به 

،) میلیمتر، مقاوم در برابر زنگار و ضدزنگ 600عرض 

 غ م س(.

7219900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که   10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

میلیمتر ،  600عرض تولیدات مسطح به  ورق های آهنی

مقاوم در برابر زنگار و ضد زنگ، که به بیشتر 

از......آسیاب و سنگ زنی سرمایشی مشغول نشده 

 است) کار نکند(.

 

7220200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

میلیمتر ،  600تولیدات مسطح به عرض  ورق های آهنی  10

 مقاوم در برابر زنگار و ضد زنگ،) غ م س(.

7220900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

آهن پیچ خورده و 

آماده ساخت و ساز 

 نباشد

زوایا و سیم ها و تولیدات 

 آهنی دیگر

میله هایی از جنس فوالد ضد زنگ و 

رارتی  حمقاوم در برابر زنگار، که به بیشتر ازنورد 

،  دارای )به کار گرفته نشود(شده استنمشغول 

 ای شکل است.مقطع عرضی دائره 

7222110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زوایا و سیم ها و تولیدات   10

 آهنی دیگر

میله هایی از جنس فوالد ضد زنگ و 

مقاوم در برابر زنگار، که به بیشتر ازنورد حرارتی  

 مشغول نشده است)به کار گرفته نشود(،  ) غ م س(.

7221900 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

و سیم ها و تولیدات  زوایا  10

 آهنی دیگر

میله هایی از جنس فوالد ضد زنگ و 

مقاوم در برابر زنگار، که به بیشتر از تشکیل و شکل 

7222200

0 



 
 

 

دهی و مجهز نمودن  بر نورد سرمایشی مشغول 

 نشده ) به کار گرفته نشده است(.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زوایا و سیم ها و تولیدات   10

 آهنی دیگر

7222300 میله دیگر ضد زنگ .

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زوایا و سیم ها و تولیدات   10

 آهنی دیگر

تولیدات نیمه آماده از مخلوط ها و 

 آلیاژهای دیگر فوالد.

7222400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زوایا و سیم ها و تولیدات   10

 آهنی دیگر

سیم های ضد زنگ و مقاوم در برابر 

 زنگار.

7223000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تولیدات نیمه آماده از مخلوط ها و  مواد اولیه صنایع مهندسی  10

 دیگر فوالد.آلیاژهای 

7224900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

 600تولیدات مسطح نورد شده  به عرض 

میلیمتر ، از مخلوط ها و آلیاژهای فوالدی 

برقی و الکتریکی ، با گرانول های جهت  -سیلیکون

 دار و هدایت شده.

7225110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

ورق ها و رول های مسطح  نورد شده  به 

میلیمتر ، از مخلوط ها و آلیاژهای دیگر  600عرض 

به بیشتر از آسیاب و سنگ زنی حرارتی  –فوالدی 

 ."به کار گرفته نشده است "مشغول نشده است

7225300

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 باشدمیلیمتر  10

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

تولیدات مسطح نورد شده  به جز ورقه ها 

میلیمتر ، از مخلوط ها و  600و رول ها به عرض 

ی آلیاژهای دیگر فوالدی که با حرارت و نورد حرارت

 مشغول نشده است.

7225400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

کمتر از ضخامت 

 میلیمتر باشد 10

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

 600تولیدات مسطح نورد شده  به عرض 

میلیمتر ، از مخلوط ها و آلیاژهای دیگر فوالدی که 

ه بیشتر از سرما و نورد سرمایشی  مشغول نشده ب

 است.

7225500

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم  برق و تجهیزات و   10

 برق کشی ها

 600تولیدات مسطح نورد شده به عرض 

میلیمتر ، از مخلوط ها و آلیاژهای دیگر فوالدی ، 

 پوشیده شده از فلز روی با الکترولیز.

7225910

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

ورق های آهنی  به جز 

 10از ضخامت های بیش 

 میلیمتر

 600تولیدات مسطح نورد شده به عرض 

میلیمتر ، از مخلوط ها و آلیاژهای دیگر فوالدی) غ 

 م س.

7225990

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

 600عرض تولیدات مسطح نورد شده به 

میلیمتر ، از مخلوط ها و آلیاژهای دیگر فوالدی 

،سیلیکون و الکتریکی و برقی، دارای گرانول های 

 جهت دار و هدایت شده.

7226110

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

 600مسطح نورد شده به عرض  تولیدات

کون میلیمتر ، از مخلوط ها و آلیاژهای فوالدی ،سیلی

 م س(. الکتریکی و برقی) غ -

7226190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

ورق های آهنی  به جز 

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

 600به عرض تولیدات مسطح نورد شده  

میلیمتر ، از مخلوط ها و آلیاژهای دیگر فوالدی که 

به بیشتر از سرما و نورد سرمایشی  مشغول نشده 

 است.

7226920

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورق های آهنی  به جز   10

 10ضخامت های بیش از 

 میلیمتر

 600تولیدات مسطح نورد شده  به عرض 

آلیاژهای دیگر فوالدی) غ میلیمتر ، از مخلوط ها و 

 (.م س

7226990

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی آهن پیچ 

خورده آماده ساخت 

و ساز نباشد و 

ضخامت ها کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

زاویه ها و زوایا و سیم ها و 

 تولیدات آهنی دیگر

میله دیگر از مخلوط ها و آلیاژهای دیگر 

بیشتر از نورد حرارتی مشغول نشده  فوالدی که به

 است) به کار نرفته است(.

7228300

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی آهن پیچ 

خورده آماده ساخت 

و ساز نباشد و 

زاویه ها و زوایا و سیم ها و 

 تولیدات آهنی دیگر

آلیاژهای دیگر  میله دیگر از مخلوط ها و

فوالدی که به بیشتر از تشکیل و شکل دهی و مجهز 

نمودن  بر سرما و نورد سرمایشی مشغول نشده ) به 

 کار نرفته است( است.

7228500

0 



 
 

 

ضخامت ها کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی آهن پیچ 

خورده آماده ساخت 

و ساز نباشد و 

ضخامت ها کمتر از 

 میلیمتر باشد 10

قطعات تبدیلی ولوازم 

یدکی تجهیزات وسائل 

تولید یا حمل و نقل یا 

 وسایل نقلیه

میله دیگر از مخلوط ها و آلیاژهای دیگر 

 فوالدی  یا از غیرمخلوط ها و آلیاژها، )غ م س(.

7228600

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زاویه ها و زوایا و سیم ها و   10

 تولیدات آهنی دیگر

تولیدات  دارای مقاطع و بخش زوایاء و 

 هایی که أشکال خاصی دارد ) پروفیل ها(.

7228700

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زاویه ها و زوایا و سیم ها و   10

 تولیدات آهنی دیگر

سیم هایی از جنس فوال 

 منگنز. -سلیکو)سیلیکون(

7229200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ها و زاویه ها و زوایا و سیم   10

 تولیدات آهنی دیگر

سیم هایی از مخلوط ها و آلیاژهای 

 فوالدی دیگر ، ) غ م س(.

7229900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت ها کمتر از 

 میلیمتر باشد 5

زاویه ها و زوایا و سیم ها و 

 تولیدات آهنی دیگر

زوایاء و تولیداتی  با مقطع ها و بخشهایی 

 خاص) پروفیل ها ( آهنی یا فوالدی دارد.که شکل 

7301200

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی تجهیزات   10

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

7302100 میله آهنی و  یا فوالدی خطوط  راه آهن

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

آهنی و یا فوالدی  یلوح ها و تخته های مواد اولیه صنایع مهندسی  10

پایه های  تثبیت بستن و محکم نمودن و   جهت

 خطوط راه آهن .

7302400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی تجهیزات   10

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

لوازمی از جنس چدن  یا آهن  یا فوالد؟ 

 جهت خطوط راه آهن ) غ م س.

7302900

0 

 2مغازه + انبار یا 

 کارگر

لوله ها و تولیداتی که بخش ها و  لوله های آهنی  10

قسمتهای توخالی با شکل خاص دارد ) پروفیل های 

 توخالی(؟ از جنس چدن.

7303000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله هایی که لحیم و جوش داده نشده و  لوله های آهنی  10

خالل جهت خطوط حمل و نقل نفت  یا گاز  از 

 فوالد ضد زنگ استفاده می شود .

7304110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله ها و پروفیل های توخالی که  لحیم و  لوله های آهنی  10

جوش داده نشده از جنس فوالد ضد زنگ و مقاوم 

 در برابر زنگار. ) غ م س(.

7304190

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

حفر  از جنس فوالد ضد زنگ و  لوله های لوله های آهنی  10

، مقاوم در برابر زنگ و زنگار) از استانلس استیل(

 جوش و لحیم داده نشده است.

7304220

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله های حفر  از جنس آهن و یا فوالد،  لوله های آهنی  10

جوش و لحیم داده نشده است.در استخراج نفت و 

 می گیرد.گاز مورد استفاده قرار 

7304230

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله های استخراج  از جنس آهن یا فوالد  لوله های آهنی  10

، که در استخراج نفت  و گاز مورد استفاده قرار می 

 گیرد) غ م س(.

7304290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله ها و پروفیل های توخالی، جوش و  لوله های آهنی  10

داده نشده، دائره ای شکل است از جنس آهن لحیم 

 یا فوالد، غیر...

7304310

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله ها و پروفیل های توخالی، جوش و  لوله های آهنی  10

لحیم داده نشده، دائره ای شکل است از جنس آهن 

 یا فوالد،بدون مخلوط ها و آلیاژها ) غ م س....

7304390

0 

 2مغازه + انبار یا 

 کارگر

لوله ها و پروفیل های توخالی، جوش و  لوله های آهنی  10

لحیم داده نشده، دائره ای شکل است از جنس 

  "فوالد و استیل ضد زنگ "مستنلیس استیل

 کشیده شده .. سرد

7304410

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله ها و پروفیل های توخالی، جوش و  لوله های آهنی  10

لحیم داده نشده، دائره ای شکل است از جنس 

) غ م  "استیل و فوالد ضد زنگ "ستنلیس استیلا

 س(

7304490

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله ها و پروفیل های توخالی، جوش و  لوله های آهنی  10

لحیم داده نشده، دائره ای شکل است از مخلوط ها و 

 آلیاژهای فوالدی دیگرکشیده شده .. سرد.

7304510

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله ها و پروفیل های توخالی، جوش و  لوله های آهنی  10

لحیم داده نشده، دائره ای شکل است از مخلوط ها و 

 آلیاژهای فوالدی دیگر ) غ م س.

7304590

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله ها و تولیدات دارای مقاطع و بخش  لوله های آهنی  10

هایی  توخالی که شکل خاص دارد ، جوش و لحیم 

 داده نشده؟ از جنس آهن  یا فوالد ) غ م س(.

7304900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله های دیگر جهت انتقال نفت  یا گاز،  لوله های آهنی  10

با لحیم و جوش  داده شده که به صورت طولی 

، با قطر کمان غوطه ور  جوش داده می شود 

میلیمتر از جنس فوالد یا  4،406خارجی و بیرونی 

 آهن.

7305110

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله های دیگر  با قطر خارجی و بیرونی  لوله های آهنی  10

میلیمتر از جنس فوالد یا آهن، دائره ای  4،406

 شکل، جوش داده شده ) غ م س..

7305390

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله های دیگر  ) غ م س(؟ دارای مقاطع  لوله های آهنی  10

وقسمت های عرضی  دائره ای شکل  با قطر خارجی 

 میلیمتر از جنس آهن یا فوالد. 406، 4و بیرونی 

7305900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

شده در خطوط   لوله ها از انواع  استعمال لوله های آهنی  10

انتقال نفت یا گاز ، جوش داده شده از جنس 

 استنلیس استیل، ) فوالد ضد زنگ(.

7306110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله ها از انواع  استعمال شده در خطوط   لوله های آهنی  10

 انتقال نفت یا گاز ، جوش داده شده ) غ م س(.

7306190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله های  استخراج ، جوش داده شده از  لوله های آهنی  10

جنس فوالد ضد زنگ ) استانلس استیل( در 

استخراج نفت یا گاز، جوش داده شده، از استنلیس 

 استیل.

7306210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

توصیف و 

توضیحات 

تجاری:منحصرا  در 

لوله های دیگر استخراج، از انواع   لوله های آهنی

 استعمال شده در استخراج نفت یا گاز .

7306290

0 



 
 

 

رابطه با لوله های 

 آهنی باشد.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله ها و پروفیل های توخالی دیگر ،  لوله های آهنی  10

جوش داده شده، با بخش و مقطع دائره ای شکل از 

 ."فوالد ضد زنگ "جنس استنلیس استیل

7306400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

، لوله ها و پروفیل های توخالی دیگر  لوله های آهنی  10

جوش داده شده،با بخش و مقطع دائره ای شکل، از 

 مخلوط ها و آلیاژهای فوالدی دیگر.

7306500

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

توصیف و 

توضیحات تجاری: 

خطوط در رابطه با "

انتقال نفت و گاز 

 ."باشد

لوله ها و پروفیل ها ی توخالی دیگر از  لوله های آهنی

 جنس آهن یا فوالد ) غ م س(.

7306900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   20

صنعت شیرآالت و قفل ها 

و لوازم جانبی ساختمان و 

 ساخت و ساز

جنس لوازم  قالبی جهت  لوله ها، از 

 چدن غیرقابل کوبیدن و ضربه زدن.

7307110

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   20

صنعت شیرآالت و قفل ها 

و لوازم جانبی ساختمان و 

 ساخت و ساز

لوازم لوله  ها  از جنس چدن  یا آهن یا 

 فوالد ، ) غ م س(.

7307190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

بهداشتی و انواع لوازم   20

صنعت شیرآالت و قفل ها 

و لوازم جانبی ساختمان و 

 ساخت و ساز

رابط ) فلنج ها (، جهت لوله ها یا لوله 

 ضد زنگ . فوالدی های

7307210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   20

صنعت شیرآالت و قفل ها 

و لوازم جانبی ساختمان و 

 ساخت و ساز

لوالیی و مارپیچی  مفاصل منحنی و خم و 

 جهت لوله ها  از فوالد ضد زنگ.

 

 

7307220

0 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   20

صنعت شیرآالت و قفل ها 

و لوازم جانبی ساختمان و 

 ساخت و ساز

لوازم اتصال و متصل نمودن طرف ها و 

) جوش دادن ( جهت لوله کناره ها  با جوش دادن 

 های فوالدی ضد زنگ .

7307230

0 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   20

صنعت شیرآالت و قفل ها 

و لوازم جانبی ساختمان و 

 ساخت و ساز

7307290 لوازم لوله ها از جنس فوالد ضد زنگ.

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 لوازم بهداشتی و انواع  20

صنعت شیرآالت و قفل ها 

رابط ) فلنج ها( جهت لوله ها،  از جنس 

 چدن  یا آهن یا فوالد، غ م س.

7307910

0 



 
 

 

و لوازم جانبی ساختمان و 

 ساخت و ساز

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   20

صنعت شیرآالت و قفل ها 

و لوازم جانبی ساختمان و 

 ساخت و ساز

کج و لوالیی شکل و مفاصل منحنی و 

ی مارپیچی ، جهت لوله ها ی آهنی یا چدنی یا فوالد

 ، ) غ م س(.

7307920

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی   20

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان و ساخت و ساز

لوازم اتصال و متصل نمودن طرف ها و 

دادن ( جهت لوله  کناره ها  با جوش دادن ) جوش

 ها از جنس چدن یا آهن یا فوالد) غ م س(.

7307930

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   20

صنعت شیرآالت و قفل ها 

و لوازم جانبی ساختمان و 

 ساخت و ساز

لوازم لوله ها از جنس چدن یا آهن یا 

 (.فوالد، ) غ م س

7307990

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   20

یدکی تجهیزات وسائل 

تولید یا حمل و نقل و 

 وسائل نقلیه

پل ها و أجزاء پل ها جهت مراکز و 

 تاسیسات،  از جنس  چدن یا آهن یا فوالد.

7308100

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  20

موسسه یا مرکز 

در  صنعتی موجود و

 حال فعالیت باشد

برج ها و دکل ها و لوازم 

 ارتباطی

برج ها و دکل های شبکه ، جهت مراکز و 

 تاسیسات از جنس چدن یا آهن یا فوالد.

7308200

0 

 2انبار یا مغازه + 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  20

موسسه یا مرکز 

صنعتی مخصوص 

به نعت داروها 

موجود و در حال 

 فعالیت باشد

درب ها و پنجره ها و چهارچوب های آن  مواد اولیه صنایع مهندسی

)  که تشکیل دهنده جزئی از آن است یا آن چه که 

در دیوار تثبیت و نصب می شود و آستانه های درب 

ها  از جنس آهن یا فوالد ) اتاق های صنعت و تولید 

 و ملحقات و پیوست های آن(.

7308300

0 

 2ازه + انبار یا مغ

 کارگر

تاسیسات و مراکز و اجزاء تاسیسات و  مواد اولیه صنایع مهندسی  20

مراکز ... لوح ها و تخته ها و قطب ها و زاویه ها و 

زوایاء .... که مشغول شده و به کار گرفته شده .. از 

 جنس چدن یا آهن یا فوالد.

7308900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خورشیدی لوله های انرژی   10

 و لوازم آن

مخزن ها و تانکرها و  ظروف مشابه برای 

یا گاز  فشردهگاز  و مخازن همه مواد )  به جز ظروف

( از جنس چدن  یا آهن یا فوالد که ظرفیت و  مایع

لیتر بیشتر باشد، و مجهز به   300گنجایش آن از 

تجهیزات مکانیکی  یا حرارتی نباشد هرچند که 

 عایق حرارتی باشد.

7309000

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نوارهای چسبی و کاورهای   10

 بسته بندی

مخزن ها و بشکه ها و قوطی ها و جعبه 

ها و ظروف مشابه ، غ م س،  به ظرفیت و گنجایش 

 لیتر  از جنس چدن  یا آهن یا فوالد. 50

7310100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نوارهای چسبی و کاورهای   10

 بندیبسته 

مخزن ها و بشکه ها و قوطی ها و جعبه 

لیتر   50ها و ظروف مشابه ، ،  به ظرفیت و گنجایش 

از جنس چدن  یا آهن یا فوالد که جوش داده می 

لبه  اتوماتیکی  شود  یا با جوش دادن یا خم کردن

 بسته می شود.ها  

7310210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نوارهای چسبی و کاورهای   10

 بسته بندی

مخزن ها و بشکه ها و قوطی ها و جعبه 

ها و ظروف مشابه ، غ م س،  به ظرفیت و گنجایش 

 لیتر  از جنس چدن  یا آهن یا فوالد.)غ م س(. 50

7310290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زوایا و زاویه ها و سیم ها و   10

 تولیدات آهنی دیگر

ظروف چهت گاز فشرده یا گاز مایع از 

 جنس چدن یا آهن یا فوالد.

7311000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

ضخامت ها کمتر از  

میلیمتر باشد و  5

به شرط آن که 

توصیف و 

توضیحات تجاری 

در رابطه با کابل 

زوایا و زاویه ها و سیم ها و 

 تولیدات آهنی دیگر

پیچ خورده، سیم های تابیده شده و 

بندها و طناب ها ) به جز طناب ها و بندهای  

 باالبردن(، و کابل ها:

7312100

0 



 
 

 

های از پیش تنیده  

 باشد

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط آن که  10

توصیف و 

توضیحات تجاری 

در رابطه با کابل 

های از پیش تنیده  

 باشد

سیم ها و بندها و طناب ها جهت باال  

فوالد که عایق بردن و مشابه آن از جنس آهن  یا 

 برقی و الکتریکی نیستند.

7312900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

منحصرا تحته ها و  10

پانل های  شبکه 

ای برج های 

ارتباطی از این قلم 

 و نوع.

برج ها و دکل ها و لوازم 

 ارتباطی

نرده های مشبک دیگرکه در نزد پنجره و 

 نقطه های تقاطع جوش داده شده است.

7314390

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زوایا و زاویه ها و سیم ها و   

 تولیدات آهنی دیگر

زنجیرهایی با  اسطوانه های رشته ها و 

گرد و دایره ای شکل ، از جنس چدن یا آهن یا 

 فوالد.

7315110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زوایا و زاویه ها و سیم ها و   10

 تولیدات آهنی دیگر

زنجیرهای دیگر  با حلقه های رشته ها و 

لوالیی پیوند و اتصال ، از جنس چدن یا آهن یا 

فوالد) به جز آن چه که با اسطوانه های دایره ای 

 شکل و گ رد همراه است(.

7315120

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

زنجیرهایی که مانع سُرخوردن رشته ها و 

 و لغزیدن می شود، از جنس چدن یا آهن یا فوالد.

7315200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

، دارای رشته ها و زنجیرهای غیرلوالیی

 میخ ها و پیچ ها  از جنس چدن یا آهن یا فوالد.

7315810

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زوایا و زاویه ها و سیم ها و   10

 تولیدات آهنی دیگر

رشته ها و زنجیرهای دیگر،  با حلقه های 

جوش داده شده،  از جنس چدن یا آهن یا فوالد.)غ 

 م س(.

7315820

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

زوایا و زاویه ها و سیم ها و   10

 دیگرتولیدات آهنی 

رشته ها و زنجیرهای دیگر،  از جنس 

 چدن یا آهن یا فوالد.)غ م س(.

7315890

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

یدکی تجهیزات وسائل 

 تولید یا حمل و نقل

أجزاء رشته ها و زنجیرهای دیگر،  با 

حلقه های جوش داده شده،  از جنس چدن یا آهن 

 س(.یا فوالد.)غ م 

7315900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات دستی و مواد   10

اولیه صنعت مبلمان و 

 تخت

میخ ها و پیچ ها  و منگنه های ورق 

و طراحی  و مهره ها.... هرچند که با مواد  نقاشی 

دیگر همراه باشد به جز  مس، از جنس آهن یا فوالد 

 باشد.

7317000

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات دستی و مواد   10

اولیه صنعت مبلمان و 

 تخت

پیچ و مهره های لوالیی چوبها  که سر آن 

مربعی شکل  است یا به شکل تفنگ و هفت تیر 

بدون شکاف  و سوراخ است که جهت خطوط و 

راههای آهن استعمال می شود و از جنس آهن یا 

 فوالد است.

7318110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 

10 

تجهیزات دستی و مواد  

اولیه صنعت مبلمان و 

 تخت

پیج و مهره هایی لوالیی شکل دیگر برای 

 چوب ها.

7318120

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم صنعت کیف و کفش   10

 به جز چرم ها

عصاهای سرکج  لوالیی  شکل و پیچ و 

مهره هایی با سرهای حلقه ای  از جنس چدن یا 

 آهن یا فوالد.

7318130

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات دستی و مواد   10

اولیه صنعت مبلمان و 

 تخت

پیچ و مهره های لوالیی  با نصب و تثبیت 

خودکار ) سوراخ های رزوه دار و مارپیچی به شکل 

 خودکار( از جنس چدن یا آهن یا فوالد.

7318140

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد تجهیزات دستی و   10

اولیه صنعت مبلمان و 

 تخت

پیچ و مهره های دیگر لوالیی ) غ م س( 

هرچند که همراه با حلقه هایش باشد، از جنس 

 چدن یا آهن یا فوالد.

7318150

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات دستی و مواد   10

اولیه صنعت مبلمان و 

 تخت

پیچ و مهره های لوالیی  از جنس چدن یا 

 فوالد.آهن یا 

7318160

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

پیچ و مهره های لوالیی دیگر )غ م س( از 

 جنس چدن یا آهن یا فوالد.

7318190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

حلقه های  طراحی شده  و حلقه های  لوله های آهنی  10

غیر لوالیی، و غیرمارپیچی  از دیگر نصب و تثبیت، 

 جنس آهن یا فوالد.

7318210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی تجهیزات   10

وسائل تولید و یا حمل و 

 نقل

غیر لوالیی، و ) غ م س ( حلقه های دیگر 

 آهن یا فوالد. چدن یا  غیرمارپیچی  از جنس

7318220

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات دستی و مواد   10

اولیه صنعت مبلمان و 

 تخت

میخ های پرشام  غیر مارپیچی و 

 غیرلوالیی از جنس چدن یا آهن یا فوالد.

7318230

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات دستی و مواد   10

اولیه صنعت مبلمان و 

 تخت

میخ ها و پیچ ها ی غیر مارپیچی  و 

 آهن یا فوالد.غیررزوه دار،  از جنس چدن یا 

7318240

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات دستی و مواد   10

اولیه صنعت مبلمان و 

 تخت

میخ ها و پیچ ها ی دیگر غیر مارپیچی  و 

غیررزوه دار)غ م س(،  از جنس چدن یا آهن یا 

 فوالد.

7318290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم صنعت   5

 پوشاک و لباس ها

پین ها و سنجاق های ایمنی  و پین ها و 

 سنجاق های دیگر.

7319400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی تجهیزات   10

وسائل تولید و یا حمل و 

 نقل

درفش ها و انواع مشابه سوزن خیاطی و 

آن، که به شکل دستی استعمال می شود، از جنس 

 آهن یا فوالد ) غ م س(.

7319900

0 

 2یا مغازه +  انبار

 کارگر

قطعات تبدیلی تجهیزات   10

وسائل تولید و یا حمل و 

 نقل

فنرهای پَردار  و پَر آن از جنس آهن یا 

 فوالد است.

7320100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی تجهیزات   10

وسائل تولید و یا حمل و 

 نقل

فنرهای حلزونی از جنس آهن یا فوالد 

 است.

7320200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی تجهیزات   10

وسائل تولید و یا حمل و 

 نقل

7320900 فنرهای آهنی یا فوالدی ، ) غ م س(.

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

واحد کاملی را 

 تشکیل ندهد

قطعات تبدیلی تجهیزات 

وسائل تولید و یا حمل و 

 نقل

 وگازها و بخاری ها   اجزاء و عناصر  اجاق

ف رها و تنورهای پخت ) ثانیا مجهز به دیگ های 

اضافی  جهت استعمال در گرمایش مرکزی است، ( 

 "منقل کبابی و کباب پز و دستگاههای پخت گازی 

 اجاق گازها و سیستم های حرارتی و بخاری ها

بشقاب ها و سیستم ها و دستگاههای 

عناصر آن، از منزلی  غیربرقی مشابه  و اجزاء و 

 جنس چدن یا آهن یا فوالد.

7321900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

رادیاتورهای  30

گرمایش و حرارت 

 مرکزی

رادیاتورها ی حرارتی و اجزاء و عناصر آن:  مواد اولیه صنایع مهندسی

 از جنس چدن.

7322100 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

رادیاتورهای  30

گرمایش و حرارت 

 مرکزی

صنایع ی مواد اولیه 

 مهندسی

رادیاتورهای حرارتی دیگر  و أجزاء و 

 عناصر آن.

7322190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

رادیاتورهای  30

گرمایش و حرارت 

 مرکزی

رادیاتورهای حرارتی دیگر جهت حرارت و  مواد اولیه صنایع مهندسی

گرمایش مرکزی، و أجزاء و عناصر آن  از جنس 

یا فوالد، گرم کننده های هوا و چدن  یا آهن 

سیستم های گرم کننده هوا و سیستم های 

گرمایشی و بخاری ها ) به گونه ای که هواء آزاد  را 

انتشار می دهد، دستگاه تهویه هوا(، بدون گرمایش و 

حرارت برقی یا الکتریکی، که متضمّن پنکه و فن یا 

7322900

0 



 
 

 

و تهویه هوا است که با موتور کار می کند، و اجزاء 

 قطعات و عناصر آن، از جنس چدن یا آهن یا فوالد.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

اجزاء موجود باشد و 

واحد کاملی را 

 تشکیل ندهد

لوازم سفره و میز غذا و 

 لوازم آشپزخانه

ابزارهای دیگر میز غذا و سفره و لوازم 

و اجزاء و   آشپزخانه  و ابزارها و لوازم دیگر منزل

عناصر و قطعات آن،  از جنس چدن یا آهن یا فوالد، 

 با آنچه که درآن اجزاء است.

7323990

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   30

صنعت شیرآالت و قفل ها 

و لوازم جانبی ساختمان و 

 ساخت و ساز

طشت های شستشو  و لباسشویی ها و 

جنس فوالد ضد زنگ ) سینک های شستشو  از 

 استاینلس استیل(.

7324100

0 

 2انبار یا مغازه + 

کارگر + 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

به شرط این که  10

تولیدات فلزی آماده  

جهت کاربرد و 

استعمال غیر 

صنعتی یا مهندسی 

موسسه و مرکز 

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت نباشد 

و آن به موجب 

 "کتاب تخصیصات

 است. "اعتبارنامه

صنایع و تولیدات دیگر ؟ قالب گیری  مواد اولیه صنایع مهندسی

شده؟ از جنس چدن  غیرقابل تغییر شکل با 

 روشهای گوناگون.

7325100

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

یدکی تجهیزات وسائل 

تولید یا حمل و نقل یا 

 وسایل نقلیه

ها انواع مشابه  جهت توپ ها و کُره 

دستگاههای آسیاب و سنگ زنی ؟ از جنس آهن ) 

 به جز چدن(  یا فوالد.

7325910

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   10

صنعت شیرآالت و قفل ها 

و لوازم جانبی ساختمان و 

 ساخت و ساز

صنایع و تولیدات دیگر ؟ قالب گیری شده 

 چدن یا فوالد ) غ م س(.از جنس آهن یا  <

7325990

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

یدکی تجهیزات وسائل 

تولید یا حمل و نقل یا 

 وسایل نقلیه

توپ ها و کُره ها و انواع مشابه؟ جهت 

کوبیده شده، از دستگاههای آسیاب  یا سنگ زنی ، 

 جنس آهن  یا فوالد ) غ م س(.

7326110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم صنع کیف و کفش به   10

 جز چرم ها

صنایع و تولیدات  از جنس سیم های 

 آهنی  یا فوالد ) غ م س(.

7326200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

منحصرا شیلنگ 

های فلزی موجود 

 باشد

قطعات تبدیلی و لوازم 

یدکی تجهیزات وسائل 

و نقل یا  تولید یا حمل

 وسایل نقلیه

غیر آن: از صنایع و تولیدات  دیگر از 

حکاکی شده با  )جنس آهن  یا فوالد: کوبیده شده 

بیشتر از آن مشغول شده نیست ) به کار فشار ( اما 

 گرفته نشده است(.

7326900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

7401000 رسوبی.مس نیمه خام ) مات(؟ مس  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و لوازم برق و   1

 برق کشی ها

قطب ها و الکترودهای منفی ) کاتدها( و 

 بخش های آن از مس خالص.

7403110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

7403120 میله سیم ها  از جنس مس خالص. مواد اولیه صنایع مهندسی  1

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

شمش ها با پایه های مستطیلی شکل ،  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 بیلت از جنس مس خالص.

 

 

7403130

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

از جنس مس خالص  با أشکال خام ) غ  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 م س.

7403190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مخلوط ها و آلیاژهایی که اصل و اساس  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

آن  مس همراه با فلز روی است) مس زرد( با أشکال 

 خام و اولیه.

7403210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مخلوط ها و آلیاژهایی که اصل و اساس  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 با أشکال خام و اولیه. است، () برنز آن  قلع

7403220

0 



 
 

 

 2مغازه + انبار یا 

 کارگر

مسی دیگر ) به مخلوط ها و آلیاژهای  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 استثناء مخلوط ها و آلیاژهای اصلی  وارد شده در

 ) غ م س(.با أشکال خام و اولیه.( 74، 05بند 

7403290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

جنس مخلوط ها و آلیاژهای اصلی از  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 مس.

7405000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پودرهایی با ساختار های غیرالیه ای از  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 جنس مس .

7406100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پودرهایی با ساختار الیه ای؟ الیه هایی از  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 جنس مس.

7406200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

و زوایاء و تولیدات  با میله ها و چوب ها  مواد اولیه صنایع مهندسی  5

بخش ها و قسمت های عرضی که أشکال خاصی 

 دارد ) پروفیل ها( از جنس مس خالص.

7407100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

میله ها و چوب ها و زوایاء و تولیدات  با  مواد اولیه صنایع مهندسی  5

بخش ها و قسمت های عرضی که أشکال خاصی 

، از مخلوط ها و آلیاژهای مس همراه با فلز دارد 

 روی.

7407210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و لوازم برق و   5

 برق کشی ها

میله ها و چوب ها و زوایاء و تولیدات  با 

بخش ها و قسمت های عرضی که أشکال خاصی 

7407290

0 



 
 

 

) به جز همراه با مس مخلوط ها و آلیاژهای دارد از 

 فلز روی(

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

سیم های مسی خالص که بزرگ ترین  مواد اولیه صنایع مهندسی  5

میلیمتر  6افزون بر اندازه و حجم قسمت عرضی آن  

 است.

7408110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و لوازم برق و   5

 برق کشی ها

سیم های مسی خالص که بزرگ ترین 

میلیمتر  6اندازه و حجم قسمت عرضی آن  افزون بر 

 نیست.

7408190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ها و آلیاژهایی که  سیم هایی از مخلوط مواد اولیه صنایع مهندسی  5

اصل و اساس آن ، مس همراه با فلز روی است) مس 

 زرد(.

7408210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

توصیف یا 

توضیحات تجاری 

منحصرا در رابطه با 

سیم های مسی 

 باشد

تجهیزات و لوازم برق و 

 برق کشی ها

سیم های دیگر از مخلوط ها و آلیاژهای 

 مسی.

7408290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورقه ها ورول های مسی خالص که  مواد اولیه صنایع مهندسی  5

 میلیمتر است. 15،0ضخامت آن افزون بر 

7409110

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورقه ها ورول های مسی خالص که  مواد اولیه صنایع مهندسی  5

 میلیمتر است. 15،0ضخامت آن افزون بر 

7409190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورقه ها و رول هایی از مخلوط ها و  مواد اولیه صنایع مهندسی  5

آلیاژها  که اصل و اساس آن، فلز مس همراه با فلز 

میلیمتر  15،0روی  است، ضخامت آن  افزون بر 

 است.

7409210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و لوازم برق و   5

 ها برق کشی

ورقه ها و رول ها و نوارهایی  از مخلوط 

ها و آلیاژهایی که اصل و اساس آن  فلز مس همراه 

میلیمتر   15،0با روی  است، ضخامت آن افزون بر 

 است.

7409290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ورقه ها و رول هایی از مخلوط ها و  مواد اولیه صنایع مهندسی  5

آن مس همراه با فلز قلع  آلیاژهایی که اصل و اساس

 میلیمتر است. 15،0است، ضخامت آن افزون بر 

7409310

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 

قطعات تبدیلی و لوازم   5

یدکی تجهیزات وسائل 

تولید یا حمل و نقل یا 

 وسایل نقلیه

لوح ها و تخته ها و رول ها و ورقه ها و 

و اساس نوارهایی از مخلوط ها و آلیاژهایی که اصل 

آن مس همراه با نیکل  یا مس همراه با نیکل و روی 

 است.

7409400

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه صنایع    5

 مهندسی

 لوح ها و تخته ها و رول ها و ورقه ها  و

نوارهایی از مخلوط ها و آلیاژهای دیگر از جنس 

 مس) غ م س(.

7409900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه صنایع    5

 مهندسی

میلیمتر  از 0/ 15.ورق ها  به ضخامت = 

جنس مس خالص ، که بر روی حاملی نصب و 

 تثبیت نشده است.

7410110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه صنایع    5

 مهندسی

میلیمتر  از  015ورق ها  به ضخامت = /

نصب مخلوط ها و آلیاژهای مس ، که بر روی حاملی 

 و تثبیت نشده است.

7410120

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه صنایع    5

 مهندسی

میلیمتر  )   15/0ورق ها  به ضخامت = 

به جز ضخامت حامل ( که بر روی حاملی از مخلوط 

 ها و آلیاژهای مسی نصب و تثبیت شده است.

7410220

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم برق و تجهیزات و   10

 برق کشی ها

7411100 لوله هایی از جنس مس خالص

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و لوازم برق و   10

 برق کشی ها

لوله هایی از مخلوط ها و آلیاژهایی که 

اصل و اساس آن مس همراه با نیکل  یا مس همراه 

 با نیکل و روی است.

7411220

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و لوازم برق و   10

 برق کشی ها

لوله هایی از مخلوط ها و آلیاژهای مسی 

 دیگر) غ م س.

7411290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی و انواع   10

صنعت شیرآالت و قفل ها 

و لوازم جانبی ساختمان و 

 ساخت و ساز

لوازم لوله ها یا لوله هایی از جنس مس 

، آستین آرنج خالص ) مثل اتصاالت و کوپلینگ، 

 .ها(

7412100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

یدکی تجهیزات وسائل 

تولید یا حمل و نقل یا 

 وسائل نقلیه

لوازم لوله ها یا لوله هایی از مخلوط ها و 

 اتصاالت و آستین و آرنج ها(. آلیاژهای مسی) مثل

7412200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

حلقه های غیرلوالیی و غیرمارپیچی  و  مواد اولیه صنایع مهندسی  10

غیر رزوه دار) درآن باره حلقه های ضربان دار و 

 تپنده مطرح است( از جنس مس.

7415210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

انواع و اقالم  دیگر  غیرلوالیی و  مهندسیمواد اولیه صنایع   10

 غیرمارپیچی  و غیر رزوه دار از جنس مس ) غ م س.

7415290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات دستی و مواد   10

اولیه صنعت مبلمان و 

 تخت

پیچ و مهره ها؟ پیچ ها و مهره ها بدون 

از  سوراخ کردن،و   شکافتنسر نوک تیز آماده برای 

 جنس مس

7415330

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

یدکی تجهیزات وسائل 

تولید یا حمل و نقل یا 

 وسائل نقلیه

 و انواع و اقالم  دیگر  لوالیی و مارپیچی 

 و سوراخ کردن رزوه دار از جنس مس ) غ م س. (

7415390

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تبدیلی و لوازم قطعات   10

یدکی تجهیزات وسائل 

تولید یا حمل و نقل یا 

 وسائل نقلیه

اجزاء و عناصر دستگاهها ی غیر برقی 

جهت آشپزی و پخت و پز یا گرم نمودن ، از انواع 

 آماده شده جهت استفاده و استعمال در منزل.

7419894

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

غیرمخلوط ) از غیر مخلوط ها و نیکل  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 آلیاژها (.

7502100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مخلوط ها و آلیاژهای نیکل به أشکال  مواد اولیه صنایع مهندسی  1

 خام و اولیه.

7502200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

7504000 پودرها  و قطعاتی ازنیکل. مواد اولیه صنایع مهندسی  1

0 

 2مغازه + انبار یا 

 کارگر

لوح ها و تخته ها و ورقه ها و رول ها و  مواد اولیه صنایع مهندسی  5

 نوارها و ورق هایی  از نیکل که مخلوط نشده است.

7506100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه   5

 صنایع مهندسی

لوح ها و تخته ها و ورقه ها و رول ها و 

 و آلیاژهای  نیکل. نوارها و ورق هایی  ازمخلوط ها

7506200

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

آلیاژهای   1

 آلومنیومی

آلومنیوم  مخلوط نشده  با أشکال خام و 

 اولیه.

7601100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

آلیاژهای   1

 آلومنیومی

مخلوط ها و آلیاژهای آلومنیومی با 

 أشکال خام و اولیه.

7601200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

آلیاژهای   1

 آلومنیومی

پودرها با ساختار غیرچند الیه از جنس 

 آلومنیوم.

7603100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

آلیاژهای   1

 آلومنیومی

پودرها با ساختار چند الیه؟ از جنس 

 آلومنیوم.

7603200

00 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

آلیاژهای   5

 آلومنیومی

تولیدات با بخش ها میله ها و چوب ها و 

  "پروفیل ها "و قسمت هایی که دارای أشکال خاص 

 است؟  از جنس آلومنیوم مخلوط نشده.

7604100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

آلیاژهای   5

 آلومنیومی

تولیداتی که بخش ها و قسمت های آن ، 

پروفیل " "دارای أشکال و شکل های خاص  توخالی 

آلومنیوم مخلوط نشده ،می ؟ از جنس "های توخالی 

 باشد.

7604210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

آلیاژهای   5

 آلومنیومی

میله ها و چوب ها از مخلوط ها و 

 آلیاژهای آلومنیومی.

7604290

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

آلیاژهای   5

 آلومنیومی

سیم های آلومنیومی مخلوط نشده که 

 عرضی آن  افزون بربزرگ ترین اندازه مقطع و بخش 

 میلیمتر است. 7

7605110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

آلیاژهای   5

 آلومنیومی

سیم هایی از مخلوط های و آلیاژهای  

آلومنیومی که بزرگ ترین اندازه مقطع و بخش 

 میلیمتر است. 7عرضی آن  افزون بر 

7605210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

آلیاژهای   5

 آلومنیومی

سیم هایی از مخلوط های و آلیاژهای  

آلومنیومی که بزرگ ترین اندازه مقطع و بخش 

 میلیمترنیست. 7عرضی آن  افزون بر 

7605290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

آلیاژهای   1

 آلومنیومی

ورقه ها و رول ها و نوارها ی آلومنیومی 

میلیمتر مستطیلی یا  2،0که ضخامت آن افزون بر 

 جنس آلومنیوم مخلوط نشده است.مربعی از 

7606110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

آلیاژهای   1

 آلومنیومی

 ورقه ها و رول ها و نوارها ی آلومنیومی

که ضخامت آن افزون  "غ م س"دیگر مخلوط نشده 

 است.میلیمتر  2،0بر 

7606910

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

آلیاژهای   1

 آلومنیومی

ها و نوارها یی از مخلوط  ورقه ها و رول

ها و آلیاژهای  آلومنیومی دیگر که ضخامت آن 

 میلیمتر است. 2،0افزون بر 

7606920

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نوارهای چسبی   5

 و کاورهای بسته بندی

 2/0ورق های آلومنیومی به ضخامت =

میلیمتر که بر روی حاملی تثبیت و نصب نشده ، 

به  "بیشتر ازآن مشغول نشده  نورد شده است اما 

 . "کار نرفته است

7607110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نوارهای چسبی   5

 و کاورهای بسته بندی

 2/0ورق های آلومنیومی به ضخامت =

میلیمتر)غ م س ( که بر روی حاملی تثبیت و نصب 

به کار  "نشده است، اما  بیشتر ازآن مشغول نشده 

 . "نرفته است

7607190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نوارهای چسبی   5

 و کاورهای بسته بندی

 2/0ورق های آلومنیومی به ضخامت =

میلیمتر)غ م س ( که بر روی حاملی تثبیت و نصب 

 شده است) به استثناء حامل (.

7607200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه   10

 صنایع مهندسی

مخلوط نشده و  لوله های آلومنیومی

 غیرآلیاژی.

7608100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه   10

 صنایع مهندسی

لوله هااز مخلوط ها و آلیاژهای  

 آلومنیومی

7608200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی   10

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان و ساخت و ساز

لوله های آلومنیومی ) مثل اتصاالت لوازم 

 ، آرنج ها و آستین ها(.

7609000

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

به شرط این که   20

جهت موسسه و 

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و مخصوص 

به صنعت داروها 

 باشد

مواد اولیه 

 صنایع مهندسی

آلومنیوم ) تاسیسات و موسسات و مراکز 

به استثناء ساختمانهایی که قبال ساخته شده و در 

وارد شده است( و اجزاء و عناصر و  94، 06بند 

قطعات تاسیسات) مثل پل ها  وبخش ها و 

قسمتهای پل ها ، برج ها و دکل های شبکه و سقف 

سقف ها و درب ها و و سازه های  ها و ساختارها

های درب ها و  پنجره ها و چهارچوبهای آن و آستانه

نرده ها و ستون ها ( ولوح ها و تخته ها و میله ها و 

با قسمتها و بخش هایی که زاویه ها و تولیدات 

و لوله ها و مشابه   "پروفیل ها "دارای أشکال خاص 

آن است، از جنس آلومنیوم ، آماده و مهیا شده 

جهت استفاده و استعمال در تاسیسات و موسسات و 

ای صنعت و تولید و ملحقات و پیوست مراکز. ) اتاقه

 های آن(.

7610100

0 

انبار یا مغازه + 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

به شرط این که   20

جهت موسسه و 

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و مخصوص 

به صنعت داروها 

 باشد

مواد اولیه 

 صنایع مهندسی

تاسیسات و موسسات و مراکز دیگر 

به استثناء ساختمانهایی که قبال ساخته  آلومنیوم )

وارد شده است( و اجزاء و  94، 06شده و در بند 

عناصر و قطعات تاسیسات) مثل پل ها  وبخش ها و 

قسمتهای پل ها ، برج ها و دکل های شبکه و سقف 

ها و ساختارها و سازه های سقف ها و درب ها و 

ا و پنجره ها و چهارچوبهای آن و آستانه های درب ه

نرده ها و ستون ها ( ولوح ها و تخته ها و میله ها و 

زاویه ها و تولیدات با قسمتها و بخش هایی که 

و لوله ها و مشابه   "پروفیل ها "دارای أشکال خاص 

7610900

0 



 
 

 

آن است، از جنس آلومنیوم ، آماده و مهیا شده 

جهت استفاده و استعمال در تاسیسات و موسسات و 

تولید و ملحقات و پیوست مراکز. ) اتاقهای صنعت و 

 های آن(.

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نوارهای چسبی   10

 و کاورهای بسته بندی

مخزن ها و تانکرها از جنس آلومنیوم به 

لیتر که به  300ظرفیت و گنجایش و وسعت 

 تجهیزات مکانیکی و حرارتی مجهز نشده است.

7611000

0 

 

انبار یا مغازه + 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

منحصرا جهت  10

موسسه و مرکز 

صنعتی موجود و در 

 حال فعالیت باشد

نوارهای چسبی 

 و کاورهای بسته بندی

پوشش های لوله ای ) لوله های( تازه  و 

 لیتر. 300به وست و گنجایش=  جدید آلومنیومی 

7612100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نوارهای چسبی   10

 بسته بندی و کاورهای

مخزن ها و تانکرها از جنس آلومنیوم به 

لیتر که به  300ظرفیت و گنجایش و وسعت 

 تجهیزات مکانیکی و حرارتی مجهز نشده است.

7612900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نوارهای چسبی   10

 و کاورهای بسته بندی

پوشش های آلومنیومی و ظروف 

 مایع. آلومنیومی جهت پرکردن گاز فشرده یا

7613000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

رادیاتورهای حرارت  30

 و گرمایش مرکزی

مواد اولیه 

 صنایع مهندسی

انواع و اقالم بهداشتی و اجزاء و عناصر آن 

 از جنس آلومنیوم.

7615200

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

ها ) به جز آن چه در بند میخ ها و پیچ 

وارد شده است(؟  پیچ و مهره ها از جنس  83، 05

 آلومنیوم.

7616100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نوارهای چسبی   10

 و کاورهای بسته بندی

جعبه های کوچک و قوطی های  

ابزارهای طراحی نشده  از خارج یا داخل جهت شکل 

 ابزارها از جنس آلومنیوم.

7616991

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه   1

 صنایع مهندسی

7801990 ."غ م س "سرب با أشکال خام 

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه   5

 صنایع مهندسی

ورقه ها و رول ها و نوارها به ضخامت 

( از جنس میلیمتر ) به استثناء حامل 2/0افزون بر 

 سرب.

7804190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه   1

 صنایع مهندسی

فلز روی به أشکال و شکل های خام 

درصد وزن یا 99،99مخلوط نشده که محتوی 

 بیشترآن،  از فلز روی است.

7901110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه   1

 صنایع مهندسی

فلز روی به أشکال و شکل های خام 

درصد وزن 99،99مخلوط نشده که محتوی کمتر از 

 از فلز روی است.

7901120

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه   1

 صنایع مهندسی

مخلوط ها و آلیاژهای فلز روی با أشکال 

 خام و اولیه.

7901200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه   1

 صنایع مهندسی

7903100 خاک های فلز روی ) خاکستر فلز روی(.

0 

 2یا مغازه + انبار 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

لوح ها و تخته ها و رول ها و ورقه ها  و 

 نوارها و ورق ها ؟ از جنس فلز روی.

7905000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی   10

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان و ساخت و ساز

لوله ها و لوازم لوله ها ) مثل اتصاالت و 

 آرنج ها و آستین ها ( از جنس فلز روی

7907001

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   1

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

قلع مخلوط نشده و غیرآلیاژی به شکل  

 خام و اولیه.

8001100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه   1

 صنایع مهندسی

مخلوط ها و آلیاژهای قلع به أشکال و 

 شکل های خام و اولیه.

8001200

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

 

5 

تجهیزات  

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

ا بمیله ها و چوب ها و زاویه ها و تولیدات 

بخش ها و قسمت هایی که دارای أشکال خاص 

 از جنس قلع. و سیم ها، "پروفیل ها "است

8003000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نوارهای چسبی   5

 و کاورهای بسته بندی

لوح ها و تخته ها و ورقه ها و رول ها و 

 2/0نوارها از جنس قلع که ضخامت آن افزون بر 

 میلیمتر است.

8007001

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه   1

 صنایع مهندسی

درصد وزن ، از  8،99 منیزیم خام محتوی

 منیزیم است.

8104110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

مواد اولیه   1

 صنایع مهندسی

درصد وزن ، از  8،99منیزیم خام محتوی 

 منیزیم است.

8104190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

فلزات بیل ها و بیلچه ها  از معادن و 

 عادی و معمولی.

8201100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

بیل ها و شانه ها ، از معادن و فلزات 

 عادی و معمولی.

8201300

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

برّنده و قطع کننده تبرها و ابزارهای 

 مشابه.

8201400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

قیچی های هرس نمودن قلم های درخت 

تکه که که در یک دست می چرخد ) قیچی های 

نمودن و قطعه قطعه نمودن و بریدن جانوران و 

و فلزات عادی  پرنده های اهلی و خانگی (، از معادن

 و معمولی.

8201500

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

قیچی های قطع گیاهان و قیچی های 

هرس نمودن درخت که در دو دست می چرخد ، از 

 معادن وفلزات عادی و معمولی.

8201600

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

تجهیزات دستی دیگر استفاده شده در 

کشاورزی یا باغ ها یا جنگل ها ، از معادن و فلزات 

 معمولی و عادی.

8201900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

8202100 ارّه های دستی

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

تیغه های ارّه های نواری قفل شده و 

 ."شله "بسته شده بدون  انتها و پایان

8202200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

تیغه های اره های دایره ای شکل ) درآن 

های اره های  شکاف دار و سوراخ دار باره تیغه 

 . مطرح است( با اجزاء و عناصر و قطعات کار فوالدی

8202310

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

تیغه های اره های دایره ای شکل دیگر ) 

درآن باره تیغه های اره های  شکاف دار و سوراخ دار 

است() غ م س( با آن چه که دربین آن اجزاء مطرح 

 و عناصر و قطعات است.

8202390

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

زنجیر ارّه ها ) اره های زنجیرها تیغه های 

.) 

8202400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

تیغه های اره های راست و مستقیم؟ 

 جهت فلز کاری و کار معادن و فلزات.

8202910

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

8202990 ."غ م س"تیغه های اره های دیگر

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

صنعت دستی و مواد اولیه 

 مبلمان و تخت

سوهان ها و سوهان های چوب و 

 تجهیزات و ابزارهای مشابه .

8203100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

) درآن "پنس ها  "انبردست ها و انبرها

باره انواع برّنده و قطع کننده مطرح است(؟ و انبرها 

 تجهیزات و ابزارهای مشابه.موچین ها و و 

8203200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

قیچی ها جهت قطع نمودن و بریدن 

 فلزات و تجهیزات و ابزارهای مشابه.

8203300

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

ابزارهای قطع و بریدن لوله ها ؟ ابزارهای 

قطع و بریدن  پیچ و مهره ها و میخ ها ؟ مته ها و 

دریل های شکاف دادن و سوراخ نمودن ؟ و ابزارهای 

 مشابه.

8203400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

اصالح ) آچارهای دستی غیر قابل تغییر و 

 ثابت(.

8204110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

آچارهای دستی قابل تغییر و اصالح 

 )انگلیسی(.

8204120

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

8204200 ؟و تعویض سوکت های  قابل تبدیل

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

دستی لوازم و ابزارهای سوراخ  و شکاف  

 و دریل.

8205100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

8205200 چکش ها و چکش های سنگین دستی

0 

 2یا مغازه + انبار 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

 "فارات "رنده هایی جهت تراشیدن چوب

؟ و اسکنه ها و اسکنه های مقعر ؟ و ادوات و 

ابزارهای برّنده و قطع کننده مشابه آن؟ جهت 

 کارچوب ، که دستی است.

8205300

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

8205400 پیچ گوشتی های دستی

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

غ م  "تجهیزات و ابزارهای دستی دیگر

 جهت استفاده در منزل. "س

8205510

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

اولیه صنعت دستی و مواد 

 مبلمان و تخت

غ م  "تجهیزات و ابزارهای دستی دیگر

 "س

8205590

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و   10

 لوازم صنعتی

8205600 اجاق های جوشکاری

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

8205700 لوازم الزم و ضروری و مشابه آن

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

سندان ها ؟ کوره های گ لی قابل حمل؟ 

چاقو "دوالب ها و چرخ ها جهت تیز کردن 

همراه با سازه هایش که  با دست یا پا می "و..

 چرخد.

8205800

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

و مواد اولیه صنعت دستی 

 مبلمان و تخت

مجموعه هایی که حداقل محتوی دو نوع 

 در بندهای فرعی پیشین است.و قلم مذکور 

8205900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

تجهیزات و ابزارهایی که محتوی دو یا 

است  05،82تا   02،82بیشتر از انواع و اقالم بندهی 

که به عنوان مجموعه هایی جهت خرده فروشی مهیا 

 شده است.

8206000

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

ابزارهای حفر و سوراخ و شکاف خاک و 

صخره ها و سنگ های بزرگ  با جزء عامل از خالل 

فلزی سفالی ) مخلوط ها و آلیاژهای معدنی و 

 سرم ت(.

8207130

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

ابزارهای حفر و سوراخ و شکاف خاک و 

صخره ها و سنگ های بزرگ  ) غ م س(،  با آن چه 

 که درآن اجزاء و عناصر و قطعات موجود است.

8207190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

) شکل دهی به قالب های اکستروژن فلز

 فلزات(.

8207200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

ابزارهای پ ر س  وفشار و رسم عالمت و 

 مُهر زدن یا سوراخ نمودن .

8207300

0 

 2مغازه + انبار یا 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

ابزارهای میخ پیچی رزوه زنی سطح 

 داخلی و خارجی

8207400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

ابزارهای سوراخ و شکاف؟ به جز ابزار 

 بزرگسوراخ نمودن صخره ها و سنگهای 

8207500

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

8207600 ابزارهایی جهت گ رد بریدن و قطع کردن

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

قطع کردن و بریدن و شکاف و ابزارهای 

 نمودن.سوراخ ایجاد 

8207700

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

8207800 ابزارهای تراش دادن و تراشیدن

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

ابزارهای قابل تبدیل و تعویض آماده 

دستی، وهرچند که به  جهت تجهیزات و ابزارهای

طور خودکار به چرخش درآید ؟ یا جهت تجهیزات و 

 ابزارهای مکانیکی )غ م س.

8207900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

چاقوها  و تیغه های برّنده؟ جهت ابزارها 

مکانیکی  جهت کار معادن و فلزات و و دستگاههای 

 فلزکاری ها.

8208100

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

 چاقوها  و تیغه های برّنده؟ جهت ابزارها

و دستگاههای مکانیکی  جهت کار معادن و فلزات و 

 فلزکاری ها.

8208200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

تیغه های برّنده و تیز جهت چاقوها و 

دستگاههای آشپزخانه ها  یا ابزارهای استعمال شده 

 در صنعت غذایی.

8208300

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تبدیلی قطعات   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

چاقوها و تیغه های برّنده و تیز جهت 

ابزارهای استفاده شده در کشاورزی یا باغ ها یا 

 جنگل ها.

8208400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 وسایل نقلیه نقل یا

چاقوها و تیغه های تیز و برّنده؟ جهت 

 ."غ م س"ابزارها و یا دستگاههای مکانیکی 

8208900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم صنعتی

طرف ها و کناره ها و سرهای تجهیزات و 

ابزارها ؟ غیرترکیبی و ترکیب نشده؟ که از مخلوط 

 تشکیل می شود.  ها یا آلیاژهای فلزی سفالی

8209000

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

قیچی های هرس نمودن درختان به جز  

 .82، 08چاقوهای بند 

8211931

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   30

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 وسایل نقلیهنقل یا 

چاقوهایی با تیغه های برّنده و تیز ، 

هرچند که دندانه دار باشد به جز چاقوهای وارد شده 

 و تیغه هایش ) غ م س(. 08،82در بند 

8211939

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

چاقوها، به جز آن چه در بند تیغه های 

 وارد شده است. 8208

8211940

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

دسته های چاقوها  از معادن و فلزات 

 عادی و معمولی.

8211950

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

ابزارها و لوازم و   20

 تیغ های آرایشگری

8212100 تیغ ها و ابزارها و لوازم آرایشگری

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم و ابزارها و   10

 تیغ های آرایشگری

تیغه های ابزارهای آرایشگری ایمن ؟ و 

درآن باره، تیغه هایی مطرح است که به طور کامل 

 ساخته نشده است و به شکل  نوارهایی است.

8212200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم و ابزارها و   10

 تیغ های آرایشگری

أجزاء و قطعات و عناصر دیگر تیغ ها و 

 ."غ م س "ابزارهای آرایشگری 

8212900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   20

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

8213000 ها و تیغه های آن.قیچی 

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

کاغذ و لوازم   10

التحریر مدرسه بدون کیف 

 ها

 

 

 

 

 

 

قیچی های تیز و برّنده کاغذ و ورق و 

بازکننده نامه ها و چاقوهای تراش  مدادها؟ و تیغه 

 های آن.

8214100

0 



 
 

 

 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

8214901 ابزارهای بریدن پشم گوسفند

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی   10

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان و ساخت و ساز

قفل هایی از معادن و فلزات عادی و 

 معمولی

8301100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

 و لوازم یدکی تجهیزات

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

از انواع و اقالم    "گاالت "قفل های

استعمال شده جهت خودرها و ماشین ها از فلزات 

 عادی و معمولی.

8301200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی   10

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان و ساخت و ساز

از انواع و اقالم    "گاالت "هایقفل 

استعمال شده جهت اسباب و اثاثیه و کاالی منزل و 

 مبل و... از فلزات عادی و معمولی.

8301300

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی   10

و انواع صنعت شیرآالت و 

و محکم دیگر ، چفت  "گاالت "قفل های 

 شده با قفل ها.

8301400

0 



 
 

 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان و ساخت و ساز

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی   10

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان و ساخت و ساز

بستن و چهارچوب بستن ، متضمن قفل 

 است. "گاالت "های 

8301500

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی   10

شیرآالت و و انواع صنعت 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان و ساخت و ساز

و چفت  "گاالت "اجزاء و عناصر قفل ها 

 نمودن و محکم بستن از فلزات عادی و معمولی.

8301600

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی   10

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان و ساخت و ساز

که به طور جداگانه وارد شده  کلیدهایی

 است، از فلزات عادی و معمولی.

8301700

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی   10

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان و ساخت و ساز

لوالها از همه نوع ها ، از معادن وفلزات 

 عادی و معمولی.

8302100

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

، از فلزات و  "کاستور "چرخ های کوچک 

 معادن عادی و معمولی.

8302200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

اقالم دیگر ترکیبات و لوازم و انواع و 

مشابه که جهت ماشین ها و خودروها استفاده می 

 شود ، از معادن و فلزات عادی و معمولی.

8302300

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

ترکیبات و لوازم و انواع و اقالم دیگر 

مشابه که جهت ساختمان ها استفاده می شود ، از 

 معادن و فلزات عادی و معمولی.

8302410

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی   10

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان و ساخت و ساز

ترکیبات و لوازم و انواع و اقالم دیگر 

استفاده اسباب و اثاثیه منزل )مبل( مشابه که جهت 

 عادی و معمولی. می شود ، از معادن و فلزات

8302420

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی   10

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان و ساخت و ساز

ترکیبات و لوازم و انواع و اقالم دیگر 

 مشابه) غ م س(،  از معادن و فلزات عادی و معمولی.

 

8302490

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

قفل ها با حرکت خودکار جهت درب ها ، 

 از فلزات عادی و معمولی.

8302600

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

توصیف و  30

توضیحات تجاری 

در رابطه با 

کمدهای ایمن و 

درب های روکش 

ایمن و ضد "دار 

 "سرقت

مواد اولیه 

 صنایع مهندسی

و قفسه های ایمن و امن ، صندوق  کمدها

ها و جعبه های مستحکم و درب های چند الیه و 

روکش شده ) ایمن و امن( و کمد و خزانه سپرده ها 

و امانت های  اتاق های امن ) گاو صندوق ها (، 

جعبه ها و صندوق های اسکناس ها یا اسناد و 

مدارک و مشابه آن از معادن و فلزات عادی و 

 معمولی.

8303000

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

کاغذ و لوازم   10

التحریر مدرسه به جز 

 کیف ها

امانت های اتاق های امن ) گاوصندوق 

ها(،  جعبه ها و صندوق های اسکناس ها یا اسناد و 

 مدارک و مشابه آن .

8305100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

کاغذ و لوازم   10

التحریر مدرسه به جز 

 کیف ها

8305200 از فلزات و معادن عادی و معمولی.

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

کاغذ و لوازم   10

التحریر مدرسه به جز 

 کیف ها

پاکت ها وجلدها و  زاویه ها و گوشه های 

نامه ها و پیام ها، با آن چه در آن اجزاء است، از 

 معادن و فلزات عادی و معمولی.

8305900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله های انعطاف پذیر؟ هرچند که با  لوله های آهنی  10

 لوازمش باشد، از آهن یا فوالد.

8307100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم بهداشتی   10

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان و ساخت و ساز

لوله های انعطاف پذیر؟ هرچند که با 

معادن و فلزات عادی و معمولی ) لوازمش باشد، از 

 به جز آهن و فوالد(.

8307900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم صنعت   10

کیف و کفش به جز چرم 

 ها

عصاهای سرکج؟ عریان و برهنه ، از 

 معادن و فلزات عادی.

8308100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

کاغذ و لوازم   10

التحریر مدرسه به جز 

 کیف ها

میخ های پرشام توخالی یا این که ساقش 

 شکافته شده ، از فلزات عادی و معمولی.

8308200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

نخ ها و لوازم   10

 صنعت پوشاک و لباس ها

بستن و قفل کردن؟ و چهارچوب های 

گیره ها و سگک ها و قزن بستن و قفل کردن؟ و 

از معادن و  های قفلی ؟ با آن چه در آن اجزاء است،

 فلزات عادی و معمولی.

8308900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پوشش ها و   5

درب پوش ها و کاورهای 

توپی ها و سربطری های تاجی از معادن 

 و فلزات عادی و معمولی.

8309100

0 



 
 

 

فلزی و پالستیکی و بطری 

 های شیشه ای

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پوشش ها و   5

کاورهای درب پوش ها و 

فلزی و پالستیکی و بطری 

 های شیشه ای

توپی ها و سربطری ها و درب پوش ها و 

کپسول های بطری ها ، سربطری ها ی حلزونی 

، از معادن و فلزات عادی و  "غ م س "شکل ... 

 معمولی .

8309900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

الکترودهای جوشکاری و قطب ها و 

جوش دادن همراه با قوس برقی و الکتریکی است، از 

 معادن و فلزات عادی و معمولی.

8311100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

جوشکاری قوس  جوش دادن و سیم برای

 ، از معادن و فلزات عادی و معمولی.الکتریکی

8311200

0 

 2یا مغازه +  انبار

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

چوب های پوشیده شده و سیم های 

؟ از فلزات و  "همراه با شعله "جوشکاری شعله ای 

 معادن عادی.

8311300

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق وبرق کشی ها

پوشش سیم ها و از معادن و فلزات .. 

شده یا سیم ها.. پودرهای فلزات  برای پوشیده 

 ."غ م س "اسپری رنگ و رنگ پاشی. 

8311900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

 دیگ های تولید بخار آب با لوله های آبی 

 تن در ساعت است. 45که تولید آن ، بیشتر از 

8402110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

و  خطوط تولید  1

 ابزارها

 دیگ های تولید بخار آب با لوله های آبی 

 تن در ساعت است. 45که تولید آن ، بیشتر از 

8402120

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

غ م "دیگ های دیگر تولید بخار آب، 

 ."س

8402190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

8402200 آب های خروشاندیگ های 

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

أجزاء و عناصر دیگ های تولید بخار آب 

 و دیگ های آب های خروشان.

8402900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خطوط تولید و   20

 ابزارآالت

حرارت و گرمایش مرکزی  به  دیگ های

 وارد شده است. 8402جز آن چه در بند 

8403100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

أجزاء  دیگ های حرارت و گرمایش 

 وارد شده است. 8402مرکزی  به جز آن چه در بند 

8403900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

دستگاههای کمکی جهت دستگاههای 

 .84، 02وارد شده در بند 

8404101

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 یا وسایل نقلیهنقل 

دستگاههای کمکی جهت دستگاههای 

 .84، 03وارد شده در بند 

8404102

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

8404200 کندانسور یا چگالنده ماشین های بخار

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

أجزاء دستگاههای کمکی جهت 

 .84، 02دستگاههای وارد شده در بند 

8404901

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

دستگاههای کمکی جهت أجزاء 

 .84، 03دستگاههای وارد شده در بند 

8404902

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارآالت

ژنراتورهای گازی  که با آب یا هواء کار 

ه کمی کند؟ ژنراتورهای گاز استیلن و گازهای مشابه 

 کار می کنند .....

8405100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

أجزاء و عناصر و قطعات ژنراتورهای گازی  

که با آب یا هواء کار می کند؟ ژنراتورهای گاز استلن 

 و گازهای مشابه که کار می کنند .....

8405900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

لوازم یدکی تجهیزات و 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

توربین های بخار  با قدرت  و نیرو و توان 

 مگاوات. 40بیشتر از 

8406810

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

توربین های أجزاء و عناصر و قطعات 

 بخار.

8406900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورها با پیستون های متناوب یا دایره  موتورها  10

ای و مدوّر؟ درآن باره با شراره ها و جرقه ها شعله 

ور می شود و برای هواپیماها مورد استفاده قرار می 

 گیرد.

8407100

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

و  موتورها با پیستون های متناوب موتورها  10

ها و  یا دایره ای و مدوّر؟ درآن باره با شرارهچرخشی 

جرقه ها شعله ور می شود وآن جهت حرکت دادن 

 کشتی های آبی استعمال می شود.

8407210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورها با پیستون های متناوب یا دایره  موتورها  10

باره با شراره ها و جرقه ها شعله ای و مدوّر؟ درآن 

ور می شود وآن جهت حرکت دادن کشتی های آبی 

 استعمال می شود.

8407290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورهای انفجاری جهت حرکت دادن  موتورها  10

که ظرفیت و  87وارد شده در فصلوسائل نقلیه 

سانتیمتر  50آن =  "سیلندر "گنجایش استوانه

 است. 3مکعب

8407310

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورهای انفجاری جهت حرکت دادن  موتورها  10

که ظرفیت و  87وارد شده در فصلوسائل نقلیه 

سانتیمتر  50آن =  "سیلندر "گنجایش استوانه

 است. "3 "سانتیمتر مکعب 250و   "3"مکعب

8407320

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورهای انفجاری جهت حرکت دادن  موتورها  10

که ظرفیت و  87وارد شده در فصلوسائل نقلیه 

سانتیمتر   250آن =  "سیلندر "گنجایش استوانه

 است. "3"سانتیمترمکعب  1000و  "3"مکعب

8407330

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورها با پیستونهای متناوب و چرخشی  موتورها  5

وسائل نقلیه از نوع به کار رفته جهت حرکت دادن 

که ظرفیت و گنجایش و   87وارد شده در فصل 

سانتیمتر  1000آن   "سیلندر "وسعت استوانه 

است که از طرف شرکت هایی که مجوز  "3"مکعب

صنعت و مونتاژ ماشین ها و خودروها و تراکتورها و 

است، وارد شده قلیه برایشان صادر شده  وسائل ن

 است.

8407341

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورهای انفجاری جهت حرکت دادن  موتورها  10

که ظرفیت و  87وسائل نقلیه وارد شده در فصل

سانتیمتر  1000آن =  "سیلندر "گنجایش استوانه

 است." 3"مکعب

8407349

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورهای انفجاری با پیستون های  موتورها  10

متناوب و چرخشی یا مدوّر؟ درآن باره ، با جرقه و 

 ."غ م س "شراره  شعله ور می شود

8407900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورهای دیزلی  یا نیمه دیزلی جهت  موتورها  10

 حرکت دادن کشتی های آبی.

8408100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورهای دیزلی  یا نیمه دیزلی از انواع  موتورها  10

به کارگرفته شده، جهت حرکت دادن ماشین های 

 .87وارد شده در فصل 

8408200

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورهای دیزلی  یا نیمه دیزلی دیگر )غ  موتورها  10

 م س(.

8408900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

لوازم یدکی تجهیزات  و

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

منحصرا اجزاء و عناصر و قطعات مهیا 

 شده یا  به شکل اصلی جهت  موتورهای هواپیماها.

8409100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

و عناصر و قطعات مهیا شده یا  به  اجزاء

شکل اصلی جهت  موتورها با پیستون هایی که  

 شراره و جرقه شعله ور می شود.با  ،درآن

8409910

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  5

منحصرا أجزاء و 

عناصرموجود باشد 

و یک واحد را 

 تشکیل ندهد .

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

منحصرا اجزاء و عناصر و قطعات مهیا 

شده یا  به شکل اصلی جهت  موتورهای وارد شده 

 .84، 08و یا  07،84در بند 

8409990

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

أجزاء و قطعات و عناصر توربین ها و چرخ 

، درآن باره های آبی که با نیروی آب کار می نمایند

 مطرح است. "تنظیم کننده ها "رگوالتورها

8410900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

 25قدرت و نیروی = توربین های جت  با 

 کیلونیوتن.

8411110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

توربین های تراست یا رانشی با قدرت و 

 کیلو وات. 1100نیروی =

8411210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

لوازم یدکی تجهیزات و 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

توربین های گازی با قدرت و نیروی 

 کیلو وات. 5000

8411820

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و عناصر و قطعات توربین های جت 

 ."تراست"رانشی و 

 

8411910

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و عناصر و قطعات توربین های 

 گازی دیگر ) غ م س(.

8411990

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورها و ابزارهای موتوری؟ که با قدرت  موتورها  1

و نیروی مایعات ) هیدرولیک( با حرکت خطی 

 سیلندرها( کار می –مستقیم و راست ) استوانه ها 

 کنند.

8412210

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورها و ابزارهای موتوری که با قدرت و  موتورها  1

س(  نیروی مایعات ) هیدرولیک( کار می نمایند)غ م

. 

8412290

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورها و ابزارهای موتوری که با هوای  موتورها  1

فشرده ) هیدرولیک( با حرکت خطی مستقیم و 

 سیلندرها( کار می کنند. –راست ) استوانه ها 

8412310

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورها و ابزارهای موتوری که با هوای  موتورها  1

 فشرده  کار می کنند) غ م س(.

8412390

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

موتورها و ابزارهای موتوری دیگر، ) غ م  موتورها  1

 س(.

8412800

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

موتوری وارد اجزاء  موتورها و ابزارهای 

 .8412شده در بند 

8412900

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پمپ های توزیع سوخت یا مواد  پمپ های آبی  10

گاهها و روغنکاری؟ از انواع و اقالم به کار رفته در جای

 ایستگاههای توزیع سوخت.

8413110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

محتوی ابزارها و پمپ های مایعات که  پمپ های آبی  10

 داشتن دستگاههای اندازه گیری یا مهیا شده جهت

 و نصب آن است. ) غ م س(.چنین دستگاه 

8413190

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پمپ های دستی که می چرخد؟ به جز  پمپ های آبی  10

یا   8413، 11پمپ های وارد شده در بند  فرعی 

 .8413، 19بند فرعی 

8413200

0 

 2یا مغازه + انبار 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

پمپ های سوخت یا روغن یا مایعات 

جهت  سرمایش وخنک کردن ؟ برای موتورهای 

احتراق و سوخت داخلی دارای پیستون ها ) با شراره 

 و جرقه یا فشار(.

8413300

0 

 2 انبار یا مغازه +

 کارگر

8413400 پمپ های بتن. پمپ های آبی  5

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پمپ های دیگر جابجایی مثبت حجمی  پمپ های آبی  5

 رانشی ( . -چرخشی ) پیپت یا پیپت

8413500

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پمپ های دیگر جابجایی مثبت حجمی  پمپ های آبی  5

 -) پیپت یا پیپتانشی ( .  ر -) پیپت یا پیپتمدوّر 

 رانشی ( .  )غ م س(.

8413600

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

8413810 دیگر پمپ های مایعات ) غ م س(. پمپ های آبی  5

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

باالبرهای مایعات ) چرخ های آب و مشابه  پمپ های آبی  5

 و مارپیچ ها  یا تسمه ها  (. آن  با زنجیرها  یا لوالها

8413820

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

8413910 اجزاء و عناصر و قطعات پمپ ها.

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

یا حمل و وسائل تولید 

 نقل یا وسائل نقلیه

8413920 اجزاء و عناصر و قطعات باالبرهای مایعات.

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

8414100 پمپ های تخلیه هوا. پمپ های آبی  5

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

پمپ های هوا که با دستها یا پاها می  پمپ های آبی  5

 چرخد.

8414200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

کمپرسورها از انواع به کار رفته در 

 تجهیزات سرمایشی و خنک کننده.

8414300

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقلیهنقل یا وسائل 

 یکمپرسورهای هوا که بر روی سازه ها

 قابل یدک کشی نصب می شود.چرخ 

8414400

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

فن های خنک کننده  و پنکه هایی که  

به عنوان اجزاء و قطعات در ساخت و تولید 

 دستگاههای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

8414591

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

پمپ های هواء و کمپرسورها ... ) غ م 

 س(.

8414800

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

یدکی تجهیزات و لوازم 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و عناصر و قطعات پمپ های هوا یا 

... تخلیه هوا یا اجزاء و عناصر و قطعات کمپرسورهای

 گازها  یا  درب پوش ها و کالهک های مکنده .

8414900

0 

 2انبار یا مغازه+ 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

موسسه و مرکز  5

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت باشد و 

آن به موجب کتاب 

تخصیصات 

 "اعتبارنامه ها"

 است.

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

ابزارها و دستگاههای تهویه هوا که 

فن خنک کننده  با موتور و کولر یا محتوی  پنکه یا 

تغییر حرارت و رطوبت تجهیزات جهت اصالح و 

است، و درآن باره، ابزارهایی است که تنظیم رطوبت 

درآن ممکن نیست، از میان انواع و اقالم مهیا شده 

جهت تثبیت و نصب بر پنجره  یا دیوار یا سقف  یا 

زمین، و آن چه که یک بدن و پیکره را تشکیل می 

) سیستم های  دهد،   یا از نوع سیستم اسپلیت

اگانه ( است، لزوم تاسیسات و مراکز واحدهای جد

صنعتی که شرایط و اوضاع آب و هوایی خاصی را 

می طلبد مثل: صنعت نساجی  یا کاغذ و ورق یا 

 توتون و تنباکو  یا صنایع غذائی.

8415101

0 

 2انبار یا مغازه+ 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

موسسه و مرکز  5

صنعتی موجود و در 

 حال فعالیت باشد و

آن به موجب کتاب 

تخصیصات 

 "اعتبارنامه ها"

 است.

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

ابزارها و دستگاههای تهویه هوا که 

محتوی  پنکه یا کولر یا فن خنک کننده  با موتور و 

... است که از جانب شرکتهای صنعتی و مونتاژ 

 ماشین های گردشگری وارد شده است.خودروها و 

8415201

0 



 
 

 

به شرط این که  5 

واحد کاملی را 

تشکیل ندهد و 

جهت استفاده و 

استعمال منزل 

نباشد و موسسه و 

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد، و آن 

به موجب کتاب 

تخصیصات 

 "اعتبارنامه ها"

 است.

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

تولید یا حمل و وسائل 

 نقل یا وسائل نقلیه

ابزارها و دستگاههای تهویه هوا که 

محتوی  پنکه یا کولر یا فن خنک کننده  با موتور و 

تجهیزات جهت اصالح و تغییر حرارت و رطوبت 

است، و درآن باره، ابزارهایی است که تنظیم رطوبت 

درآن ممکن نیست،  لزوم تاسیسات و مراکز صنعتی 

اوضاع آب و هوایی خاصی را می طلبد  که شرایط و

مثل: صنعت نساجی  یا کاغذ و ورق یا توتون و 

 تنباکو  یا صنایع غذائی و دارویی.

8415821

0 

 2انبار یا مغازه+ 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

دستگاههای تهویه هوا که ابزارها و 

محتوی  پنکه یا کولر یا فن خنک کننده  با موتور و 

تجهیزات جهت اصالح و تغییر حرارت و رطوبت 

است، و درآن باره، ابزارهایی است که تنظیم رطوبت 

 درآن ممکن نیست،

8415909

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

تولید یا حمل و وسائل 

 نقل یا وسائل نقلیه

دستگاههای شعله ور نمودن و برافروختن  

فرها و کوره ها و تنورهایی که با سوخت مایع کار 

 می کنند.

8416100

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

شعله ور نمودن و دستگاههای دیگر 

ه برافروختن  فرها و کوره ها و تنورها؟  درآن بار

دستگاههای مشترک شعله ور نمودن و برافروختن 

 مطرح است.

8416200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

ورنمودن و أجزاء و عناصر و قطعات شعله 

برافروختن فرها و تنورها و کوره ها؟  فرها و تنورها و 

کوره هایی که با سوخت مایع یا فوالد پودرشده و 

 خرد شده یا گاز  کار می کنند؟.

8416900

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

و بو  فرها و کوره ها جهت برشته نمودن

یا ذوب یا دیگر اقدامات حرارتی دیگر جهت   دادن

که این فرها و تنورها فلزات  یا مواد خام آن، 

 "برقی نیست ". است غیربرقی و غیرالکتریکی

8417100

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

فرها و کوره ها و تنورهای نانوایی ها ؟ 

های فطیر و درآن باره فرها و تنورهای ساخت نان 

که این تنورها و فرها غیربرقی است.  بیسکویت

 ."برقی نیست"

8417200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و   5

 معرّف های آزمایشگاهی

فرها و کوره ها و تنورهای صنعتی  و 

آزمایشگاهها؟ درآن باره فرها و کوره های زباله سوز 

نیستند. )غ مطرح است، که این فرها و کوره ها برقی 

 م س(.

8417800

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

أجزاء و عناصر و قطعات  فرها و کوره 

ره های صنعتی و آزمایشگاهها؟  درآن باره فرها و کو

ها های زباله سوز مطرح است، که این فرها و کوره 

 برقی نیستند.

8417900

0 

لوازم و   10 

 تجهیزات پزشکی

فریزرها به شکل قفسه ها و  کابینت های 

عمودی  که وسعت و گنجایش و ظرفیت آن  از 

 لیتر تجاوز ننماید، که جهت حفظ خون 900

و تولیدات مشابه  با درجه حرارت  کمتر 

درجه زیر صفر  طراحی شده است، هنگامی که  8از 

درجه باالی  30حرارت در خارج و بیرون، درجه 

 صفر باشد.

8418401

0 

 2انبار یا مغازه + 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

نامه ای از جانب  10

مدیر صنعت 

مربوطه که موجود 

و در حال فعالیت 

است، و آن در 

 "کتاب تخصیصات 

وارد  "اعتبارنامه ها

 شده است

تجهیزات و 

 معرّف های آزمایشگاهی

دستگاههای خنک کننده و سرمایشی که 

جهت استفاده و استعمال در آزمایشگاهها  طراحی 

 شده است.

8418501

0 



 
 

 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  30

محتوی نوعی از 

انواع تهویه هایی 

که در منازل و 

دفاتر و غیر آن 

استفاده می شود، 

 نباشد

ابزارها و دستگاههای تهویه و مطبوع  

سوپاپ دریچه ) سازی هوا  از نوع چیلر که متضمن 

 شیرمعکوس( گردش حرارتی نباشد.

8418692

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  10

واحد کاملی را 

 تشکیل ندهد

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقلیهنقل یا وسائل 

واحدهای سرماشی و خنک کننده که 

متشکّل از کمپرسور  بر پایه و اساس مشترک  است، 

یا متشکل از  توده ای یا یک جسم و بدنه است، 

هرچند که متضمن موتور کمپرسور  یا متضمن ابزار 

بخارساز و تبخیر است که جهت نصب در یخچالهای 

خانگی  و انواع وسایل دیگر خنک کننده و 

 شی طراحی شده است.سرمای

8418693

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

تاسیسات سرمایشی که متشکل از عناصر 

و اجزاء و قطعاتی است که براساس و پایه مشترک 

جسم و بدنه یک نصب نشده است،  و متشکل از 

واحد نیست، اما آن طراحی شده است به این منظور 

 کنند.کار که با هم 

8418694

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

لوازم و وسائل طراحی شده  تا این که 

سرمایشی و خنک کننده  یا انجمادی  به تجهیزات  

8418910

0 



 
 

 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

عنوان اجزاء و عناصر واحدهای سرمایشی یا انجماد 

 نصب شوند.بر روی آن 

 2انبار یا مغازه+ 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

نامه ای از جانب  5

مدیر صنعت 

مربوطه که موجود 

و در حال فعالیت 

است، و آن در 

 "کتاب تخصیصات

وارد  "اعتبارنامه

 شده است.

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

أجزاء و قطعات و عناصر یخچالها و 

، 15فریزرها  و ابزارهای دیگر  تهویه هوا که در بند 

 وارد شده است. 84

8418990

0 

لوازم و   30 

 تجهیزات پزشکی

آب گرم کن های فوری ؟ که با گاز کار 

 می کنند.

8419110

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوله های انرژی   5

 خورشیدی و لوازم آن

دستگاههای گرم کردن آبها  با انرژی 

 خورشیدی.

8419120

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

دستگاههای استریلیزاسیون پزشکی یا 

 جراحی یا آزمایشگاهی

8419200

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

به شرط این که  1

جهت کاربرد و 

 لوله های انرژی

 خورشیدی و لوازم آن

دستگاههای خشک کردن و خشک کن: ) 

 غ م س( جهت تولیدات و محصوالت کشاورزی.

8419340

0 



 
 

 

استفاده در منزل 

 نباشد

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

دستگاههای خشک کردن و خشک کن) 

 غ م س(  به جز منزلی

8419390

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

یدکی تجهیزات و لوازم 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

8419400 دستگاههای تقطیر یا تقطیر مجدد

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

8419500 مبادالت حرارتی) مبدل های حرارتی(

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

تجهیزات و   1

 معرف های آزمایشگاهی

ابزارها و تجهیزات مایع سازی و روان 

 سازی هوا و گازهای دیگر.

8419600

0 

 2انبار یا مغازه + 

 کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای دیگر جهت عملیات 

 و فرایند حرارتی مواد ..به جز منزلی ) غ م س(.

8419890

0 



 
 

 

 2یا مغازه + انبار 

 کارگر

لوله های انرژی   1

 خورشیدی و لوازم آن

خأل با کلکتورهای خورشیدی لوله ای 

یک جعبه مشترک رفلکتور درضمن   "بازتابنده 

 .خورشیدی ها و هیترهای برای ساخت بخاری

8419901

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

حمل و وسائل تولید یا 

 نقل یا وسایل نقلیه

أجزاء و عناصر و قطعات و دستگاهها و 

.. تجهیزات دیگر جهت عملیات و فرایند حرارتی مواد.

 به جز منزلی) غ م س(.

8419909

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارهای صیقل و جالء دادن و پولیش و 

فلزات  یا شیشه لمینت ، به جز آن چه که برای 

 آماده  استعمال صنعتی می باشد.

8420101

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   20

 ابزارها

ابزارهای صیقل و جالء دادن و پولیش و 

سمباده کاری و لمینت، به جز آن چه که برای 

 فلزات  یا شیشه می باشد.

8420109

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

 خطوط تولید و  1

 ابزارها

صیقل  استوانه ها یا سیلندرهای ابزارهای

دادن و پولیش و لمینت وسمباده کاری) أجزاء و 

 قطعات(.

8420910

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

اجزاء و قطعات  ابزارهای صیقل دادن  و 

 پولیش و سمباده کاری ) غ م س(.

8420990

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

گریز از  "که با )دستگاه(هایی جداکننده  

 .کار می کنند   "سانتریفیوژ"مرکز

8421110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

جهت استفاده در 

 منزل نباشد

خطوط تولید و 

 ابزارها

دستگاههای خشک کن  لباسها که با 

 کار می کنند. "مرکز دستگاه گریز از"سانتریفیوژ 

8421120

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

؟ "سانتریفیوژ "دستگاههای گریز از مرکز 

درآن باره دستگاههای خشک کن گریز از مرکز 

 مطرح است) غ م س(.

8421190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   10

 ابزارها

صافی یا تصفیه آب  ابزارها جهت فیلتر و 

از انواع و اقالم  مهیا شده جهت استفاده و استعمال 

 در منزل یا استفاده ها و استعماالت مشابه.

8421211

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

ابزارهای صافی و فیلتریا تصفیه آب ها) غ 

 م س(.

8421219

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تولید و خطوط   5

 ابزارها

ابزارهای صافی و فیلتریا تصفیه مایعات 

جهت فیلتر و صافی یا تصفیه نوشیدنی ها به جز آب 

 ها.

8421220

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

موسسه و مرکز  5

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت باشد و 

آن به موجب کتاب 

 "تخصیصات

 است "اعتبارنامه 

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

ابزارها و دستگاههای  صافی و فیلتریا 

تصفیه مایعات جهت فیلتر و صافی یا تصفیه روغن 

ها یا سوخت ها  در موتورهای احتراق و سوخت  

داخلی، وارد شده از جانب  شرکت های مونتاژ 

 خودروها و ماشین ها.

8421231

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

توصیف و 

توضیحات تجاری 

منحصرا  در رابطه 

با فیلترهای ماشین 

ها و خودروها و 

 ابزارها باشد

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

ابزارها و دستگاههای دیگر صافی و 

تصفیه مایعات جهت فیلتر و صافی یا تصفیه فیلتریا 

روغن ها یا سوخت ها  در موتورهای احتراق و 

 سوخت  داخلی.

8421239

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای فیلتر و صافی  

 مایعات ) غ م س(

8421290

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 صنعتیو مراکز 

موسسه و مرکز  5

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت باشد و 

آن به موجب کتاب 

 "تخصیصات

 است "اعتبارنامه 

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

ابزارها و دستگاههای  صافی و فیلتریا 

تصفیه گازها ، فیلترها و صافی ها جهت تصفیه هوای 

داخلی موتورهای احتراق و سوخت  داخلی، وارد 

شده از جانب  شرکت های مونتاژ خودروها و ماشین 

 ها.

8421311

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

توصیف و 

توضیحات تجاری 

منحصرا  در رابطه 

با فیلترهای ماشین 

ها و خودروها و 

 ابزارها باشد

قطعات تبدیلی 

تجهیزات و لوازم یدکی 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

ابزارها و دستگاههای دیگر صافی و 

فیلتریا تصفیه گازها ، فیلترها و صافی ها جهت 

تصفیه هوای داخلی موتورهای احتراق و سوخت  

 داخلی.

8421319

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

و فیلتریا  ابزارها و دستگاههای  صافی

 تصفیه گازها) غ م س(.

8421390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

أجزاء و قطعات و عناصر دستگاههای 

، درآن باره، "سانتریفیوژها "گریز از مرکز

 "سانتریفیوژ "دستگاههای خشک کن گریز از مرکز 

 مطرح است.

8421910

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

أجزاء و قطعات و عناصر ابزارها و 

دستگاههای صافی و فیلتریا تصفیه گازها و یا 

 مایعات.

8421990

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

شرط این که به  1

جهت استفاده در 

 منزل نباشد

خطوط تولید و 

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای پاک کردن  یا 

 خشک کردن بطری ها یا ظروف دیگر.

8422200

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت بسته بندی  یا 

بر روی  چسباندن و متصل نمودن قطعات و تکه ها؟  

 ..بطری ها  و قوطی ها و جعبه ها و صندوق ها......

8422300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای دیگر جهت بسته 

بندی کاالها ) درآن باره، ابزارهای بسته بندی 

 حرارتی  برای پالستیک ها مطرح است(.

8422400

0 

 انبار یا مغازه+ دو

 کارگر

به شرط  این که  1

واحد کاملی را 

 تشکیل ندهد

أجزاء و عناصر و قطعات  ابزارها و  

 .8422دستگاههای وارد شده در بند

8422900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

دستگاههای وزن کردن افراد؟  درآن باره  ترازوها  20

 ترازوهای کودکان مطرح است؟ ترازوهای منزلی.

8423100

0 

یا مغازه+ دو انبار 

 کارگر

دستگاههای وزن دائمی کاالهایی که بر  ترازوها  10

 روی تسمه نقاله حمل و انتقال داده می شوند.

8423200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

دستگاههایی جهت وزن نمودن مقدار  ترازوها  10

و ترازوها جهت بسته  ثابت؟ و دستگاههای وزن

بندی مواد در کیسه ها یا بسته هایی با وزن 

 مشخص؟...

8423300

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

دستگاههای دیگر وزن، با نیرو و انرژی  ترازوها  10

 اشد.کیلوگرم تجاوز ننماید و بیشتر نب 30وزنی که از 

8423810

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

دستگاههای دیگر وزن، با نیرو و انرژی  ترازوها  10

 5000کیلوگرم باشد و و از  30وزنی که  افزون بر 

 کیلوگرم بیشتر نباشد و تجاوز ننماید.

8423820

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

8423890 ."غ م س"دستگاههای دیگر وزن  ترازوها  10

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

یدکی تجهیزات و لوازم 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

کالیبرها برای همه ترازوها ؟ اجزاء و 

 قطعات دستگاههای وزن.

8423900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

دستگاههای   5

 آتش نشانی

دستگاههای آتش نشانی هرچند که بسته 

 بندی باشد.

8424100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تبدیلی  قطعات  5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

تفنگ ها و هفت تیرهای اسپری و 

 دستگاههای مشابه.

8424200

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

 صنعتی

جت بخار یا پرتاب ابزارها و دستگاههای 

 شن و ماسه ؟ و ابزارها و دستگاههای مشابه.

8424300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   1

 صنعتی

اسپری ها و ابزارها و دستگاههای اسپری 

 قابل حمل.

8424410

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   1

 صنعتی

اسپری ها و ابزارها و دستگاههای اسپری 

 جهت کشاورزی یا باغبانی .) سم پاش ها(

8424490

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   1

 صنعتی

8424820 دستگاهها جهت کشاورزی یا باغبانی

0 

انبار+ مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

موسسه و مرکز  5

صنعتی موجود و در 

حال فعالیت باشد و 

آن به موجب کتاب 

 "تخصیصات

 است "اعتبارنامه 

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 وسائل نقلیهنقل یا 

ریختن آب بر روی شیشه  اجزاء و قطعات 

و چراغ های ماشین ها و خودروها ی واردشده  از 

طرف شرکت هایی که مجوز صنعت و ...برایشان 

 صادر شده است.

8424890

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقلیهنقل یا وسائل 

اجزاء و عناصر و قطعات دستگاههای 

مکانیکی جهت پاشیدن و انتشاردادن و ریختن 

مایعات  یا پودرها  و تفنگ های اسپری و 

 دستگاههای مشابه و....

8424900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

ه اهرم ها و باالبرهای دارای قرقره ها ) ب

است یا آن چه در جز آن چه دارای سطل ها 

 باالبردن ماشین ها و خودروها مورد استفاده قرار

 گرفته است(. که با موتور برقی کار می کند.

8425110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

اهرم ها و باالبرهای دارای قرقره ها ) به 

جز آن چه دارای سطل ها است یا آن چه در 

خودروها مورد استفاده قرار باالبردن ماشین ها و 

 گرفته است() غ م س(.

8425190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

باالبرهای دیگر دارای استوانه ها و 

سیلندرهای افقی ) ونچ یا وینچ( و باالبرها دارای 

که با استوانه ها و سیلندرهای عمودی ) کابستان( 

 موتور برقی کار می کنند.

8425310

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

باالبرهای دیگر دارای استوانه ها و 

سیلندرهای افقی ) ونچ یا وینچ( و باالبرها دارای 

استوانه ها و سیلندرهای عمودی ) کابستان() غ م 

 س(.

8425390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی  و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

دستگاههای ثابت باالبردن ) اهرم ها( 

جهت ماشین ها و خودروها از انواعی که با تشک 

 ماشین استفاده می شود) گاراژها(.

8425410

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

باالبر ها ؟ ابزارهای دیگر باالبر؟ 

 هیدرولیکی

8425420

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

باالبر ها ؟ باالبرها از نوع  به کارگرفته 

شده جهت باالبردن  وسائل نقلیه و ماشین ها ) غ م 

 س(.

8425490

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

های  پل های باالبر متحرک بر روی پایه

 ثابت.

8426110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

سازه های باالبر متحرک ) بر روی 

الستیک ها( ماشین هایی که جهت ایستادن و توقف 

بر باالی محموله جهت باالبردن و انتقال آن طراحی 

 شده است..

8426120

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

باالبرهای متحرک بر روی پل ها؟ 

 ."غ م س"باالبرهای نقال) انتقال دهنده (

8426190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

8426200 برجی. "کرین "جرثقیل های باالبر 

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

با سازه های  "کرین "جرثقیل های باالبر 

 بر روی خط راه آهنمتحرک 

8426300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

خودروها و وسایل نقلیه 

 سنگین

ابزارها و دستگاههای دیگر؟ خود کششی 

 بر روی الستیک ها ) کشش ذاتی(.

8426410

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

خودروها و وسایل نقلیه 

 سنگین

دیگر؟ خود کششی ابزارها و دستگاههای 

 بر روی الستیک ها ) کشش ذاتی(.) غ م س.

8426490

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

طراحی شده جهت نصب بر وسائل نقلیه 

 ای که در راهها و جاده ها حرکت می نمایند.

8426910

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

8426990 دیگر باالبر) غ م س. ابزارها و دستگاههای

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

ماشین ها با باالبرهای چنگالی و ماشین 

که مجهز به تجهیزات باالبر خود کششی های دیگر 

 اند، و با موتور برقی کار می کنند.

8427100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

با باالبرهای چنگالی و ماشین ماشین ها 

های دیگر که مجهز به تجهیزات باالبر خود کششی 

 اند،)غ م س(.

8427200

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

ماشین ها با باالبرهای چنگالی و ماشین 

 های دیگر که مجهز به تجهیزات باالبرهستند به جز

 ماشین های خود کششی .

8427900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

آسانسورها و   5

باالبرها و قطعات تبدیلی و 

 لوازم یدکی

باالبرهایی برای افراد و کاالها و باالبرهایی 

 دارای سطل ها .

8428100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

دستگاههای باالبر یا نقاله انتقال دهنده  

 کنند.که با هوای فشرده کار می 

8428200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

آسانسورها و   5

 باالبرها

دستگاههای باالبر و نقاله انتقال دهنده 

دیگر ، دارای عمل مداوم جهت کاالها یا مواد، 

خصوصا جهت استعمال و استفاده در زیر زمین 

 طراحی شده است.

8428310

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

آسانسورها و   5

 باالبرها

دستگاههای باالبر و نقاله انتقال دهنده 

دیگر ، دارای عمل مداوم جهت کاالها یا مواد، دارای 

 سطل ها، ) غ م س(.

8428320

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باالبرهای   5

 چنگالی

دستگاههای باالبر و نقاله انتقال دهنده 

دیگر ، دارای عمل مداوم جهت کاالها یا مواد،دارای 

 (.001تسمه ها ، ) غ م س()

8428330

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

آسانسورها و   5

باالبرها و قطعات تبدیلی و 

 لوازم یدکی

دستگاههای باالبر و نقاله انتقال دهنده 

م  دیگر ، دارای عمل مداوم جهت کاالها یا مواد،) غ

 س(.

8428390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

آسانسورها و   5

باالبرها و قطعات تبدیلی و 

 لوازم یدکی

8428400 پله ها و راهروهای متحرک

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

آسانسورها و   5

باالبرها و قطعات تبدیلی و 

 لوازم یدکی

ابزارها و دستگاههای دیگر باالبر یا 

 بارگیری یا تخلیه ) غ م س(.

8428900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

و تجهیزات   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

با بولدوزرها  و انگلدوزرها و لودرها  

 .و خود محرکه خودکششیزنجیرهای 

8429110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

بولدوزرها  و انگلدوزرها و لودرها  به جز ) 

و  آن چه که دارای زنجیرهای ( خودکششی 

 است.خودمحرکه 

8429190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

ابزارهای ترازکننده خود محرکه و 

 خودکششی.

8429200

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

ابزارهای خراش دنده) اسکراپرها( خود 

 خودکششی.محرکه و 

8429300

00 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

ها و  جاده یکمپکتور و غلتک ابزارهای 

 که خودمحرکه و خودکششی است.راهها 

8429400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

8429510 لودرها با بیل های جلویی

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

ابزارها با ساختار و سازه باالیی و فوقانی 

درجه خود  360متحرک که میزان چرخش آن 

 محرکه و خودکششی است.

8429520

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

های مکانیکی و ابزارهای استخراج و  بیل

لودرها با بیل های خود محرکه و خودکششی، ) غ م 

 س(.

8429590

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

یا   فروبردن و کوبیدن میخ ها ابزارهای  

 میخ ها و درآوردن برکندن

8430100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

8430200 بیل برف

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

ابزارهای شکستن صخره ها و سنگ های 

بزرگ  یا زغال سنگ  و ابزارهای حفرتونل ها ، 

 ابزارهای خود محرکه و خودکششی.

8430310

0 

یا مغازه+ دو انبار 

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

ابزارهای شکستن صخره ها و سنگ های 

بزرگ  یا زغال سنگ  و ابزارهای حفرتونل ها ،)غ م 

 س(.

8430390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

 ابزارهای خود محرکه و خودکششی  دیگر

 جهت حفرعمق ها .

8430410

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

ابزارهای خودمحرکه و خودکششی  دیگر 

 ) غ م س(.جهت حفرعمق ها .

8430490

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

خودمحرکه و ابزارها و دستگاههای 

خودکششی دیگر جهت مسطح نمودن و صاف کردن 

 و خراشیدن.

8430500

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

ابزارها و دستگاههای چکشی و کوبنده یا 

فشرده ساز و متراکم کننده، غیرخود محرکه و 

 غیرخودکششی.

8430610

0 

 انبار یا مغازه+ دو

 کارگر

تجهیزات و   5

وسائل نقلیه و خودروهای 

 سنگین

ابزارها و دستگاههای دیگر؟ غیرخود 

محرکه ) غ م س(،  جهت مسطح نمودن و صاف 

 کردن و یا حفر نمودن.

8430690

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات  

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

وارد شده در بند ابزارهای  و قطعات اجزاء

 ") باالبرهای دارای قرقره ها  یا استوانه ها 8425

 ) افقی یا عمودی(. "سیلندرهای

8431100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات  

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

شده در بند  اجزاء و قطعات ابزارهای وارد

) ماشین ها با باالبرهای چنگالی و ماشین  8427

 های دیگر مجهز به تجهیزات و ابزارهای باالبر(.

8431200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

آسانسورها و   5

باالبرها و قطعات تبدیلی و 

 لوازم یدکی

اجزاء و قطعات باالبرها جهت انتقال افراد 

باالبرهای دارای سطل ها یا کاالها یا اجزاء و قطعات 

 یا پله های متحرک.

8431310

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات  

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات و عناصر دستگاههای 

) غ 8428باالبر یا بارگیری یا تخلیه وارد شده در بند 

 م س(.

8431390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات  

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

سطل ها و بیل ها و قالب ها و گیره ها 

یا  8429یا   8426ی ابزارهای وارد شده در بند 

8430. 

8431410

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

تجهیزات  و لوازم یدکی 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

تیغه های بولدوزرها جهت شکافتن راهها 

و جاده ها  یا تیغه های بولدوزرهای مسطح سازی و 

 842910صاف سازی  راهها و جاده ها که در بند 

 وارد شده است.

8431420

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

تجهیزات  و لوازم یدکی 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات ابزارهای  حفر و حفاری ، 

 .843049و یا  843041وارد شده در بند 

8431430

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات  

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

واجزاء فراهم  منحصرا قطعات و عناصر

شده یا به شکل اصلی جهت استعمال و استفاده با 

و یا  26،84ابزارها و دستگاههای وارد شده در بند 

 غ م س.  30،84یا   84، 29

8431490

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات  

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

گاوآهن ها یی که در امر کشاورزی یا 

و باغبانی  یا جنگل ها جهت آماده سازی خاک 

 استعمال می شود.کشت خاک  جهت زراعت 

8432100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و ماشین آالت خاک شکن همراه با 

 دیسک ها.

8432210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

غ م  "ابزارها و ماشین آالت خاک شکن

و  و ماشین آالت تراشکاری، صاف ، و ابزارها "س

 کردن، شکافتن و کشت خاک برای کشاورزی هموار

 و ابزارهای کندن گیاه.

8432290

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ماشین آالت و ابزارهای تخم و بذر و 

 .باکس"، و نهال بدون کمباین کشت و کاشت

8432310

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و ماشین آالت دیگر تخم و بذر و 

 کاشت و نهال.

8432390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و ماشین آالت جهت پاشیدن 

 ."ارگانیک "کودهای آلی

8432410

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها و ماشین آالت دیگر 

باغ ها و غلتک های خاک برای  کشاورزی یا .... 

 . ) غ م س.پارک ها یا زمین های ورزشی

8432800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

تجهیزات  و لوازم یدکی 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

ابزارها و دستگاهها و ماشین آالت دیگر 

باغبانی یا جنگلداری جهت آماده  کشاورزی یا .... 

نمودن خاک  یا غلتک های خاک برای باغ ها و 

 پارک ها و زمین های ورزشی و ورزشگاهها.

8432900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تولید و خطوط   1

 ابزارها

ماشین های چمن زنی وعلف ها و علف 

های هرزجهت مرغزارها و چمنزارها و باغ ها وپارک 

ها  اماکن ورزشی و استادیوم های ورزشی ؟با ابزار 

 کوتاه کردن و بریدن که در خط افقی می چرخد.

8433110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

زنی و علف هاو علف ماشین های چمن 

های  هرزجهت مرغزارها و چمنزارها و باغ ها وپارک 

 ها  اماکن ورزشی و استادیوم های ورزشی) غ م س.

8433190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

و زنی ماشین های دیگر چمن زنی وعلف 

علف های هرز؟ درآن باره میله های قطع و بریدن 

 که بر روی تراکتورها نصب می شود.مطرح است 

8433200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

و  دستگاههای دیگر جهت برداشت علوفه

 .و یونجه جهت کشاورزی  علف

8433300

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

 دستگاههایی که یونجه یا علوفهابزارها و 

ابزارها و را برداشت می نماید ومی گیرد؟ 

دستگاههایی که یونجه و علف  را جهت زراعت جمع 

 و بسته بندی و دسته بندی می نماید.

8433400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

) کمباین  -ابزارها و ماشین آالت  دروگر

 جهت کشاورزی ها(. 

8433510

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

8433520 ابزارهای دیگر درو جهت کشاورزی.

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و و ماشین آالت چیدن و برداشتن 

 ریشه ها  یا غده ها جهت زراعت و کشاورزی.

8433530

0 

یا مغازه+ دو انبار 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و و ماشین آالت دیگر چیدن و 

 برداشتن ، ) غ م س(

8433590

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت تمیز نمودن یا 

طبقه بندی یا جدا نمودن و مرتب سازی و دسته 

ها یا دیگر تولیدات و بندی تخم مرغ یا میوه 

 محصوالت کشاورزی.

8433600

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

اجزاء و قطعات ابزارها  و دستگاههای 

چیدن و برداشت و درو محصوالت و تولیدات 

پاک سازی  یا  کشاورزی  و اجزاء و قطعات ابزارهای

8433900

0 



 
 

 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

دسته بندی یا جدا کردن و مرتب نمودن تخم مرغ و 

. ..... 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

8434100 ابزارها و ماشین آالت  شیردوشی

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای صنعت و ساخت 

 ."لبنیات "فراورده های لبنی  تولیدات و

8434200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات ابزارها و دستگاههای 

شیردوشی و ابزارها و دستگاههای تولیدات و 

 محصوالت لبنی.

8434900

0 

دو انبار یا مغازه+ 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

عناصر و قطعات و اجزاء خرد کن ها و 

آسیاب کن ها و آب میوه گیری ها و ابزار و 

دستگاههای مشابه که در صنعت و ساخت شراب یا 

 آب میوه استعمال می شوند.

8435900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت مهیا نمودن  

 غذاها و علف حیوانات

8436100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت تربیت و پرورش 

 وجوجه کشی و جوجه آوری  پرندگان اهلی .

8436210

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

اماکن نوشیدن   1

وآبشخور و آخور برای 

 جوجه ها

ابزارها و دستگاهها جهت پرورش پرندگان 

پرندگان اهلی ) به جز دستگاههای پرورش و جوجه 

 (کشی

8436290

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای دیگر که در امر 

پرورش پرندگان کشاورزی یا باغ ها یا جنگل ها یا 

اهلی یا زنبور عسل  مورد استفاده قرار می گیرند، از 

جمله دستگاههای مجهز به تجهیزات مکانیکی یا 

حرارتی، دستگاههای پرورش و جوجه کشی و جوجه 

 آوری پرندگان اهلی.

8436800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

حمل و وسائل تولید یا 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و عناصر و قطعات جهت ابزارها و 

 دستگاههای پرورش  یا جوجه کشی پرندگان اهلی.

8436910

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

اماکن نوشیدن   1

وآبشخور و آخور برای 

 جوجه ها

اجزاء و عناصر و قطعات جهت ابزارها و 

باغبانی یا دستگاههای دیگر که در امر کشاورزی  یا 

 جنگلداری یا پرورش زنبور عسل استعمال می شوند.

8436990

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههایی جهت تمیز کردن 

یا دسته بندی و طبقه بندی یا جدا نمودن و مرتب 

کردن یا غربال نمودن بذرها و تخم ها  یا دانه ها یا 

 .حبوبات خشک 

8437100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههایی جهت آسیاب ها یا 

جهت تولید و فراوری غالت و حبوبات خشک به جز 

 آن چه در مزارع به کار رفته است.

8437800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات  

تولید یا حمل و وسائل 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات ابزارها ودستگاهها ی 

 .8437مربوط به بند 

8437900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت صنعت و ساخت 

تولیدات نانوایی ها  یا صنعت و ساخت خمیرهای 

 غذائی .

8438100

0 

مغازه+ دو انبار یا 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت صنعت و ساخت 

 تولیدات و محصوالت شکر و کاکائو یا شکالت.

8438200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

8438300 ابزارها و دستگاهها جهت صنعت شکر.

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

و  خطوط تولید  1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت صنعت آبجو یا 

 ماء الشعیر.

8438400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت آماده و مهیا 

 نمودن گوشتها یا پرندگان .

8438500

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

توصیف و  1

توضیحات تجاری 

در رابطه با خطوط 

تولید جهت خرد 

کردن و شستن 

 سبزیجات باشد.

خطوط تولید و 

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت آماده و مهیا 

 ساختن میوه ها یا سبزیجات.

8438600

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها ؟ ذکر نشده یا در 

صنعت موضع و مکان دیگر جهت آماده نمودن  یا 

 غذاها  وارد شده است.

8438800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و عناصر و قطعات صنعت غذا و 

 نوشیدنی ها) غ م س(.

8438900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت ساخت خمیرها 

 از مواد الیافی و فیبری سلولزی.

8419100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت ساخت کاغذ یا 

 ورق و کاغذ مقوا.

8419200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

جهت تجهیز و ساخت ابزارها و دستگاهها 

 ورق و کاغذ مقوا.

8439300

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات ابزارها و دستگاهها ی 

 ساخت خمیرها از مواد الیافی و فیبری سلولزی.

8439910

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

أجزاء و قطعات ابزارها و دستگاهها جهت 

 تجهیز و ساخت ورق و کاغذ مقوا.

8439990

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کاغذ و لوازم   1

 التحریر مدرسه بدون کیف

ابزارها و دستگاهها جهت جلدکردن 

دوخت کتاب  کتابها و دفترها؟ ابزارها و دستگاههای

 ها و دفترها.

8440100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات  ابزارها و دستگاهها جهت 

جلدکردن کتابها و دفترها؟ ابزارها و دستگاههای 

 دوخت کتاب ها و دفترها.

8440900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای قیچی کردن و برش 

 و بریدن خمیر کاغذ  یا کاغذ یا ورق و کاغذ مقوا .

8441100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ها  یا ابزارها و دستگاههای ساخت کیسه 

 کیسه های کوچک. یا پاکت ها .

8441200

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای ساخت قوطی ها و 

 یا ظروفجعبه ها و صندوق ها و لوله ها و بشکه ها 

 مشابه  به غیر روش قالب گیری یا قالب ریزی.

8441300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت ساخت انواع و 

اقالم خمیر کاغذ و ورق  یا ورق یا کاغذ مقوا؟  به 

 روش قالب گیری و قالب ریزی.

8441400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت کار تهیه خمیر 

 مقوا ) غ م س(.کاغذ یا کاغذ و ورق یا کاغذ 

8441800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

أجزاء و قطعات ابزارها و دستگاههای 

دیگر جهت کار تهیه خمیر کاغذ  یا کاغذ  یا ورق و 

کاغذ مقوا و اجزاء دستگاهها و ابزارهای برش و 

 .بریدن 

8441900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها و تجهیزات دیگر 

یا تابلوها و  جهت آماده سازی  یا ساخت طرح ها

لوح ها وتخته ها یا  استوانه ها یا عناصر و اقالم 

 چاپگر دیگر.

8442300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

اجزاء و عناصر و قطعات ابزارها و 

یا   دستگاهها و تجهیزات دیگر جهت آماده سازی

8442400

0 



 
 

 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

ساخت طرح ها یا تابلوها و لوح ها وتخته ها یا  

 استوانه ها یا عناصر و اقالم چاپگر دیگر.

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

چاپگرها و   1

 پرینترها

طرح ها و لوح ها و تخته ها و استوانه ها 

و دیگر عناصر و قطعات چاپگر؟ سنگ های چاپ و 

تخته ها و تابلوها.... ورقه ها و رول ها و لوح ها و 

 جهت چاپ.

8442500

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

چاپگرها و   1

 پرینترها

ابزارهای چاپگر افست ؟ به واسطه رول ها 

 تغذیه می شود.

8443110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

چاپگرها و   1

 پرینترها

ابزارها و دستگاههای چاپ افست که با 

به کار رفته  در دفاتر  به ورقه ها و رول های کاغذی 

 سانتیمتر / صفحه  تغذیه می شود. 36* 22اندازه = 

8443120

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

چاپگرها و   1

 پرینترها

8443130 دیگر ابزارها و دستگاههای چاپگرافست.

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

چاپگرها و   1

 پرینترها

ابزارها و دستگاههای چاپگر و پرس 

لترپرس که به واسطه رول ها و ورقه ها تغذیه می 

شود به جز  ابزارها و دستگاههای چاپگر 

 فلکسوگرافی .

8443140

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

چاپگرها و   1

 پرینترها

ابزارها و دستگاههای چاپگر ) 

 فلکسوگرافی(.

8443160

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

چاپگرها و   1

 پرینترها

ابزارها و دستگاههای چاپگر به روش لوح 

 های حکاکی دستی ) گرافیگر (.

8443170

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

چاپگرها و   1

 پرینترها

  "غ م س "ابزارها و دستگاههای چاپگر :

که با لوح ها و تخته ها  و استوانه ها  و عناصر و 

 .8442اجزاء دیگر وارد شده در بند 

8443190

0 

یا مغازه+ دو انبار 

 کارگر

چاپگرها و   20

 پرینترها

ابزاری که دو وظیفه و کار یا بیشتر  را 

انجام می دهندو آن چاپ یا کپی  یا ارسال فاکس  

 قابل ارتباط  با کامپیوتر یا شبکه است.

8443310

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

چاپگرها و   5

 پرینترها

دستگاههای چاپگر قابل ارتباط و مرتبط 

 با کامپیوتر یا شبکه.

8443321

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

چاپگرها و   20

 پرینترها

ابزارها و دستگاههای کپی  قابل ارتباط و 

 مرتبط با کامپیوتر یا شبکه.

8443322

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

چاپگرها و   20

 پرینترها

ابزارها و دستگاههای فاکس قابل ارتباط و 

 کامپیوتر یا شبکه.مرتبط با 

8443323

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

توصیف یا 

توضیحات تجاری: 

منحصرا در رابطه با 

ابزارهای کپی یا 

ابزارهای  فاکس یا 

چاپگر ها و 

 پرینترها باشد

چاپگرها و 

 پرینترها

ها ابزارها و دستگاههای چاپگر دیگر ، ابزار

ابزارها و دستگاههای فاکس و دستگاههای کپی و 

 قابل ارتباط با ابزارهای ادغام شده و  هرچند که

 یا شبکه باشد. "کامپیوتری"خودپردازشگر اطالعات 

8443390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

ابزارها و أجزاء و قطعات و لوازم  

دستگاههای چاپگر که به واسطه لوح ها و تخته 

وارد  8442چاپ می نمایند،  .. آن چه که در بند 

 شده است.

8443910

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که   1

منحصرا اجزاء و 

قسمتها باشد و 

واحد کاملی را 

 تشکیل ندهد

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

تولید یا حمل و وسائل 

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و لوازم و قطعات ابزارها و دستگاهها 

جهت چاپ  به واسطه لوح ها و تخته ها و استوانه ها 

و غیرآن  از عناصر و اجزاء و قطعات  چاپگر وارد 

، چاپگرهای دیگر، ابزارهای ، 84، 42شده در بند 

ادغام کپی و ابزارها و دستگاههای فاکس هرچند که 

شده باشد، و قابل ارتباط با ابزارهای خودپردازشگر  

 یا شبکه باشد.  "کامپیوتری "اطالعات 

8443990

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارهای اکستروژن  یا اصالح ساختار 

بافتی ترکیبی یا تقطیع و برش دادن و قطعه قطعه 

 مصنوعی. کردن؟ مواد بافتی ترکیبی یا

8444000

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

دستگاهها و ابزارهای کاردینگ جهت 

 آماده و مهیا نمودن الیاف نساجی .

8445110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارهای کارتینگ ) کمپینگ( جهت 

 آماده و مهیا نمودن الیاف نساجی.

8445120

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت آماده و مهیا 

 نمودن الیاف نساجی)غ م س(.

8445190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای ریسندگی و نخ 

جهت ساخت و تولید نخ های  ریسی مواد نساجی

 نساجی.

8445200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

 "تافتن "تابندگی ابزارهای دستگاهها و 

 جهت ساخت نخ های نساجی .

8445300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارهای درهم پیچیدن ) ابزارهای درهم 

دستگاههای حل پیچیدن نخ های پود ( یا ابزارها و 

 کننده مواد نساجی .

8445400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای آماده کردن نخ های 

نساجی جهت استفاده و استعمالش است، ابزارها و 

وارد شده  8447و  8446دستگاههایی که در بند 

 است.

8445900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای  بافت و بافندگی  

 سانتیمتر. 30جهت بافتن پارچه هایی با عرض 

8446100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای بافندگی دارای 

یی به عرض افزون بر موتور، جهت بافتن پارچه ها 

 انواع و اقالم دارای ماکو .سانتیمتر؟ از  30

8446210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای بافندگی دارای 

موتور، جهت بافتن پارچه ها یی به عرض افزون بر 

 سانتیمتر؟ از انواع و اقالم دارای ماکو )غ م س. . 30

8446290

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای بافندگی دارای 

موتور، جهت بافتن پارچه ها یی به عرض افزون بر 

 سانتیمتر؟ از انواعی که بدون ماکو کار می کند. 30

8446300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارهای مدوّر و دایره ای شکل بافندگی 

میلیمتر  تجاوز  165استوانه های آن از که قطر 

 ننماید و بیشتر نباشد.

8447110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارهای مدوّر و دایره ای شکل بافندگی 

میلیمتر  تجاوز  165که قطر استوانه های آن از 

 نماید و بیشتر باشد.

8447120

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای بافندگی مستقیم؟ 

 ابزارها و دستگاههای مونتاژ بافندگی.

8447200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

 ابزارها و دستگاههای بافندگی؟ ابزارها و

دستگاههای مونتاژ بافندگی و ابزارهای ساخت نخ 

 پریم .های 

8447900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

 دستگاههای دابی و ژاکارد، و دستگاهها و

، پانچ کردن و کپی ماشین آالت برای برش، تکثیر

 .کارت یا برش کارت

8448110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای کمکی جهت ابزارها 

یا  45،84یا   44،84دستگاههای وارده در بندهای و 

 ) غ م س. 46،84

8448190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و لوازم و قطعات ابزارها و 

یا اجزاء و    44،84دستگاههای وارده در بندهای 

 ابزارها و دستگاههای کمکی اش.قطعات 

8448200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

دوک های نخ ریسی و حلقه های مدور یا 

 لیز و لغزنده جهت ابزارها و دستگاههای ریسندگی.

8448330

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و لوازم و قطعات ابزارها و 

یا جهت ابزارها و  8445دستگاههای وارده در بند 

 .(دستگاههای کمکی شان) غ م س

8448390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و لوازم و قطعات ابزارها و 

دستگاههای بافندگی یا جهت ابزارها و دستگاههای  

 کمکی شان) غ م س(.

8448490

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

ها و سوزن ها و انواع و اقالم دیگر  پالتین 

مورد استفاده قرار می   بخیه از آن چه که درتشکیل

 گیرند.

8448510

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و لوازم و قطعات ابزارها و 

یا جهت ابزارها و  84.47دستگاههای وارده در بند 

 دستگاههای کمکی شان) غ م س(.

8448590

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت ساخت یا تجهیز 

نمد یا پارچه های بافته نشده و دوخته نشده، ، 

 لباسها یا... قالب های ساخت کاله .

8449000

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

واحد کاملی را 

 تشکیل ندهد

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات ابزار و دستگاههای 

؟ شستشو، که در منازل یا مغازه ها استفاده می شود

 هرچند که مجهز به دستگاه خشک کن باشد.

8450900

0 

مغازه + انبار یا 

دو کارگر + 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

 

 

به شرط این که  5

مختص به موسسه 

و مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و آن 

به موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

خطوط تولید و 

 ابزارها

ازارها و دستگاههای تمیزکردن  و پاک 

 کننده به روش خشک .

8451100

0 

+ انبار یا مغازة 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

به شرط این که  5

مختص به موسسه 

و مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و آن 

به موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

خطوط تولید و 

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای خشک کردن) غ م 

 س(.

8451290

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

 خطوط تولید و  1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها ) دستگاههای تنظیم 

کننده حرارتی( از انواع طراحی شده جهت استفاده 

 صنعتی.

 

 

8451301

0 

انبار یا مغازة + 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

به شرط این که  1

مختص به موسسه 

و مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

 فعالیت باشد

خطوط تولید و 

 ابزارها

کوتاه ابزارها و دستگاههای  شستشو یا 

 کردن  یا رنگ کردن.

8451400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای درهم پیچیدن  یا 

 برش و بریدن یا دندانه دار کردن پارچه

8451500

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت آماده و مهیا 

پوشاندن نخ ها ... اشباع و نمودن یا مجهز نمودن یا 

از انواع طراحی شده  جهت استعمال و استفاده 

 صنعتی

8451801

0 

انبار یا مغازه + 

دو کارگر + 

به شرط این که  30

جهت استفاده و 

کاربرد صنعتی 

موسسه و مرکز 

خطوط تولید و 

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت آماده و مهیا 

نمودن یا مجهز نمودن یا اشباع و پوشاندن نخ های 

 نساجی  یا صنایع و تولیدات مواد نساجی.

8451809

0 



 
 

 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

موجود و در صنعتی 

حال فعالیت باشد و 

آن به موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است.

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تبدیلی قطعات   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات و ابزارها و دستگاههای 

یا خشک  یریشستشو یا تمیز کردن و آب میوه گ

یا رنگ دن و بریدن  کردن  یا اتو کردن  یا کوتاه کر

 کردن و ........

8451900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تولید و خطوط   5

 ابزارها

8452100 ابزارهای خیاطی و دوخت منزلی

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

ابزارهای خیاطی و دوخت منزلی با 

 حرکت خودکار

8452210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

ابزارهای دیگر خیاطی و دوخت) غ م 

 س(.

8452290

0 

یا مغازه+ دو  انبار

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

8452300 سوزن های ابزارهای خیاطی

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

و پوشش ها و  و پایه هالوازم و وسایل 

درب پوش ها ی ابزارهای خیاطی و دوخت و اجزاء و 

 عناصر و قطعات آن ، اجزاء و قطعات دیگرابزارهای

 خیاطی .

8452900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت آماده نمودن و 

 .و آسترهای کفش هایا دباغی پوست ها و چرم ها 

8453100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها یا دستگاهها جهت ساخت  یا 

 تعمیر کفش ها

 

8453200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها ی دیگر جهت کار 

تولید آستر کفش و پوست ها و چرم ها به جز 

 دوخت) غ م س.ابزارهای خیاطی و 

8453800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات ابزارها و دستگاهها ی وارد 

 .8453شده در بند

8453900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

و تبدیل فلزات ذوب دستگاههای تصفیه 

 شده .

8454100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

و قاشق ها  قالب های ریخته گری آلیاژی

 و چمچه ها .

8454200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

8454300 ابزارهای ریخته گری فلزاتدستگاهها و 

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات ابزارها و دستگاه هایی که 

 وارد شده است. 8454در بند 

8454900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

دستگاهها و ابزارهای شکل دهی لوله ها 

 با استوانه ها.

8455100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

 ابزارها و دستگاههای 

)تشکیل حرارتی(؟ ابزارها  و ترموفرمینگ

دستگاههای ترموفرمینگ  و ابزارهای شکل دهی 

 گرم و سرد.

8455210

0 

 انبار یا مغازه+ دو

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای شکل دهی 

 سرد)سرما و برودت(

8455220

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

8455300 استوانه هایی جهت ابزارهای شکل دهی.

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات شکل دهی فلزات) به جز 

 استوانه ها(.

8455900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

تجهیزات مکانیکی جهت کار با همه مواد 

که با استفاده از ، با برش و قطع و بریدن ماده

 پرتوهای لیزری کار می کنند.

8456110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

تجهیزات مکانیکی جهت کار با همه مواد 

با برش و قطع و بریدن ماده که به امواج مافوق 

 صوت کار می کنند.

8456200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارهاو 

تجهیزات مکانیکی جهت کار با همه مواد 

با برش و قطع و بریدن ماده، که به روش تخلیه 

 الکتریکی و برقی کار می کنند.

8456300

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

تجهیزات مکانیکی جهت کار با همه مواد 

با برش و قطع و بریدن ماده، که به واسطه جت 

 کار می کنند . "پالسما جت"پالسما

8456400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

8456500 ."جت آب"دستگاههای برش واتر جت

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

تجهیزات مکانیکی جهت کار با همه مواد 

به روش شیمیایی  با برش و قطع و بریدن ماده، که

 الکتریکی و برقی کار می کنند.

8456900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

مرکز اتوماسیون  و اتوماتیک سازی؟ 

 جهت کار با فلزات

8457100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

دستگاهها  و ابزارها دارای ایستگاه واحد 

 کاری ؟ جهت کار با معادن و فلزات.

8457200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

دستگاهها  و ابزارها دارای ایستگاه متعدد 

 کاری؟ جهت کار با معادن و فلزات.

8457300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

دستگاههای تراش افقی) مراکز 

تراشکاری( که با قطع  و برش معدن و فلز  با کنترل 

 عددی کار می کنند.

8458110

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

دستگاههای تراش افقی) مراکز 

 تراشکاری( که با قطع  و برش معدن و فلز  کار می

 کنند ) غ م س.

8458190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تولید و  خطوط  1

 و ابزارها

دستگاههای تراش افقی) مراکز 

تراشکاری( که با قطع  و برش معدن و فلز  ) غ م 

 س(. و با کنترل عددی کار می کنند.

8458910

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

دستگاههای تراش افقی) مراکز 

 تراشکاری( که با قطع  و برش معدن و فلز  ) غ م

 کنترل عددی کار می کنند.  غیر از س(، به

8458990

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

واحدهای عملیاتی و بهره برداری جهت 

حفاری و سوراخ و شکاف ایجاد نمودن  یا تنظیم 

 سوراخ ها .

8459100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

ابزارهای دیگر شکاف و سوراخ و حفاری، 

 (.با کنترل عددی ، ) غ م س

8459210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

ابزارهای دیگر شکاف و سوراخ و حفاری، 

 به غیر از کنترل عددی ، ) غ م س(.

8459290

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

ابزارها و دستگاههای دیگر جداسازی و 

مرتب سازی همراه با اصالح و کنترل شکاف ها و 

 سوراخ های فلزات، با کنترل عددی ) غ م س(.

8459310

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

ابزارها و دستگاههای دیگر جداسازی و 

و مرتب سازی همراه با اصالح و کنترل شکاف ها 

سوراخ های فلزات، به غیر از کنترل عددی ) غ م 

 س(.

8459390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

ابزارها و دستگاههای دیگر جهت اصالح و 

 تغییر و کنترل سوراخ ها و شکاف ها.

8459490

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

جداسازی و مرتب سازی با ابزارهای 

میزی  به شکل زانو ، جهت فلزات و معادن، با کنترل 

 عددی ) غ م س(.

8459510

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

ابزارهای جداسازی و مرتب سازی با 

میزی  به شکل زانو ، جهت فلزات و معادن، به غیر 

 ازکنترل عددی ) غ م س(.

8459590

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

ابزارها و دستگاههای دیگر جداسازی و 

 مرتب سازی فلزات، با  کنترل عددی ) غ م س(.

8459610

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

ابزارها و دستگاههای دیگر جداسازی و 

کنترل عددی ) غ م مرتب سازی فلزات، به غیر از 

 س(.

8459690

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 و ابزارها

ابزارها و دستگاه های دیگر رزوه زنی 

 ."غ م س"داخلی  یا خارجی فلزات

8459700

0 

خطوط تولید و   1 

 و ابزارها

ابزارها و دستگاههای تیز کردن سطوح 

 صاف با کنترل عددی.

8460120

0 

مغازه+ دو انبار یا 

 کارگر

به شرط این که  1

توصیف و 

توضیحات تجاری : 

منحصرا در رابطه با 

ابزارهای تیزکنی 

 باشد

خطوط تولید و 

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای دیگر تیزکردن 

 سطوح صاف.

8460190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   1

 صنعتی

با  ابزارها و دستگاههای دیگر تیزکردن

 کنترل عددی.

8460240

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  1

توصیف و 

توضیحات تجاری : 

منحصرا در رابطه با 

خطوط تولید و 

 و ابزارها

8460290 ابزارها ودستگاههای  دیگر تیزکردن.

0 



 
 

 

ابزارهای تیزکنی 

 باشد

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   1

 صنعتی

با "تیزکردن"دستگاهها ی تیزکنابزارها و 

کنترل عددی، جهت کار فلزات  و مخلوط ها و 

 آلیاژهای فلزی سفالی.. ) غ م س(.

8460310

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   1

 صنعتی

8460390 ابزارهای تیزکردن و تیزکن ) غ م س(.

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   1

 صنعتی

دستگاههای پولیش و صیقل ابزارها و 

کاری و جالء دادن  فلزات  یا مخلوط ها و آلیاژهای 

 فلزی سفالی.

8460400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

تجهیزات مکانیکی  جهت تیزکردن  یا 

صیقل و جالء دادن و پولیش یا.... ، عملیات فلزکاری  

 س(. یا مخلوط ها و  یا آلیاژها ) غ م

8460900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   1

 صنعتی

ابزارها و دستگاههای مسطح سازی  یا 

ایجاد شکاف و سوراخ، که با برش فلز  یا مخلوط ها 

 و آلیاژهای فلزی  سفالی کار می کنند. ) غ م س(.

8461200

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   1

 صنعتی

جدا سازی و مرتب ابزارها و دستگاههای 

زی  سازی که با برش فلز  یا مخلوط ها و آلیاژهای فل

 سفالی کار می کنند. ) غ م س(.

8461300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   1

 صنعتی

ابزارها و دستگاههای برش  یا تجهیز و 

، ، که با  و سپرها مجهز نمودن ، دندان های دنده ها

آلیاژهای فلزی  سفالی کار برش فلز  یا مخلوط ها و 

 می کنند. ) غ م س(.

8461400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   1

 صنعتی

دستگاهها و ابزارهای بریدن  و برش، و باز 

کردن، که با برش فلز  یا مخلوط ها و آلیاژهای فلزی  

 سفالی کار می کنند. ) غ م س(.

8461500

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

که با برش   "غ م س"تجهیزات مکانیکی 

فلز  یا مخلوط ها و آلیاژهای فلزی  سفالی کار می 

 کنند.

8461900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارهای شکل دهی قالب های مهر و موم 

 شده ، قفل و بسته شده.

8462110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

پیستون ها و  "تجهیزات مکانیکی دیگر

ترموفرنینگ،  با روش ها ی  "دستگاههای پرس

 قالب گیری  و چکش های حرارتی:

8462190

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

پیستون ها و  "تجهیزات مکانیکی دیگر

برای تا کردن یا ترموفرنینگ،    "دستگاههای پرس

خم کردن  یا درهم پیچیدن یا صاف و مسطح کردن 

تولیدات مسطح: تجهیزات مکانیکی جهت تشکیل و 

 شکل دهی قسمت ها و بخش ها با أشکال خاص.

8462220

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

پیستون ها و  "تجهیزات مکانیکی دیگر

ترموفرنینگ،   برای تا کردن یا  "دستگاههای پرس

خم کردن  یا درهم پیچیدن یا صاف و مسطح کردن 

 تولیدات مسطح:ترمزهای پیستونی با کنترل عددی.

8462230

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

پیستون ها و  "تجهیزات مکانیکی دیگر

ترموفرنینگ،   برای تا کردن یا  "دستگاههای پرس

خم کردن  یا درهم پیچیدن یا صاف و مسطح کردن 

تولیدات مسطح:ابزارهای تاکردن و خم کردن ورقه 

 ها و رول ها  با کنترل عددی.

8462240

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

پیستون ها و  "تجهیزات مکانیکی دیگر

ترموفرنینگ،   برای تا کردن یا  "دستگاههای پرس

کردن  یا درهم پیچیدن یا صاف و مسطح کردن خم 

تولیدات مسطح:تجهیزات مکانیکی جهت تشکیل و 

با  "رول ها و ورقه ها "شکل دهی  با استوانه ها 

 کنترل عددی.

8462250

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

پیستون ها و  "تجهیزات مکانیکی دیگر

ترموفرنینگ،   برای تا کردن یا  "دستگاههای پرس

خم کردن  یا درهم پیچیدن یا صاف و مسطح کردن 

تولیدات مسطح:تجهیزات مکانیکی دیگرجهت تا 

کردن و خم کردن یا درهم پیچیدن یا صاف و 

 مسطح نمودن با کنترل عددی.

8462260

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

 دستگاههای پرس،تجهیزات مکانیکی)

پیستون ها(، جهت کار فلزات با تاکردن و خم کردن 

و یا درهم پیچیدن یا صاف و مسطح نمودن، به غیر 

 ازکنترل عددی.

8462290

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

خطوط برش و خطوط برش با طول های 

معین و ابزارها و دستگاههای  دیگر بریدن و قطع 

کردن ) به استثناء  ابزار پرس ها و پیستون ها(جهت 

و  تولیدات مسطح  به جز ابزارهای مشترک برش

سوراخ نمودن با هم،خطوط برش و خطوط برش با 

 طول های معین.

8462320

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

خطوط برش و خطوط برش با طول های 

دستگاههای  دیگر بریدن و قطع معین و ابزارها و 

کردن ) به استثناء  ابزار پرس ها و پیستون ها(جهت 

تولیدات مسطح  به جز ابزارهای مشترک برش و 

سوراخ نمودن با هم، تجهیزات مکانیکی جهت برش 

 با کنترل عددی.

8462330

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

پیستون ها و پرس تجهیزات مکانیکی) 

ها(جهت کار با فلزات، و برش فلزات، به جز ابزارهای 

) مشترک جهت ایجاد سوراخ و شکاف و برش و با 

 کنترل عددی(.

8462390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

به استثناء پیستون "تجهیزات مکانیکی 

 جهت سوراخ نمودن  یا شکاف ایجاد"ها و پرس ها

نمودن جهت تولیدات مسطح، درآن باره، ابزارهای 

مشترکی جهت برش و سوراخ کردن با هم مطرح 

 است و با کنترل عددی همراه است.

8462420

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

تجهیزات مکانیکی) پرسها و پیستون ها( 

کنترل ، جهت کار با فلز با سوراخ نمودن، به غیر از 

 عددی.

8462490

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

تجهیزات مکانیکی ) به استثناء پرس ها و 

پیستون ها ( جهت کار با لوله ها و قسمت ها و 

بخش های توخالی و قسمتها و بخش ها  با أشکال 

 خاص  و لوله ها و میله ها با کنترل عددی.

8462510

0 

مغازه+ دو انبار یا 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

تجهیزات مکانیکی ) به استثناء پرس ها و 

پیستون ها ( جهت کار با لوله ها و قسمت ها و 

بخش های توخالی و قسمتها و بخش ها  با أشکال 

 ."غ م س "خاص  و لوله ها و میله ها : 

8462590

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

دستگاههای پرس فلزکاری سرد: 

 دستگاههای پرس هیدرولیکی.

 

8462610

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

دستگاههای پرس فلزکاری سرد: 

 دستگاههای پرس مکانیکی.

8462620

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

دستگاههای پرس فلزکاری سرد: 

 دستگاههای پرس کمکی.

8462630

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

8462690 دیگر دستگاههای پرس فلزکاری سرد

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

تجهیزات مکانیکی ) به استثناء پرس ها و 

پیستون ها ( جهت کار فلزات با روش ها یا قالب 

و قالب گیری) به جز ابزارهای سنگ زنی و ریزی 

آسیاب یا لمینت( ، چکش ها، به استثناء ابزارهای 

 رول فرمینگ  ) آسیاب نورد(: غ م س.

8462900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

میزهای بیرون کشیدن میله ها و لوله ها 

معادن و و زاویه ها و زوایا و پروفیل ها و سیم ها و 

 فلزات مشابه آن.

8463100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارهایی جهت کار رزوه کاری داخلی یا 

خارجی  با بیرون کشیدن  یا رول های شکل دهی 

 فلزات.

8463200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

به جز  سیم ها،با  ابزارهایی جهت کار

، جهت فلزات  یا مخلوط ها و بیرون کشیدن

 آلیاژهای فلزی سفالی بدون قطع ماده.

8463300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

تجهیزات مکانیکی دیگر جهت کار با 

فلزات یا مخلوط ها و آلیاژهای فلزی سفالی بدون 

 قطع ماده) غ. م . ک.

8463900

0 

مغازه+ دو انبار یا 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارهای اره نمودن سنگ یا سفال  یا بتن  

 یا مخلوط ابریشم سنگی با سیمان یا شیشه سرد.

8464100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای تیزکرن یا جالء 

و صیقل دادن ولمینت سنگ یا سفال یا بتن    دادن

 یا مخلوط ابریشم سنگی با سیمان یا شیشه سرد.

8464200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

تجهیزات مکانیکی جهت کار بر روی 

سنگ  یا سفال  یا بتن  یا مخلوط ابریشم سنگی با 

 سیمان یا شیشه سرد. )غ م س(.

8464900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

تجهیزات مکانیکی که  بدون تغییر 

اتوماتیک "ابزارهایش در هنگام  فرایند اتوماسیون

جهت کار با چوب، چوب پنبه، استخوان و  "سازی

 الستیک  سفت و سخت کار می کنند.

8465100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   1

 صنعتی

8465200 مراکز عملیاتی و بهره برداری

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

تجهیزات مکانیکی جهت اره نمودن چوب 

یا چوب پنبه یا استخوان یا الستیک سفت و سخت 

یا پالستیک های سخت و سفت یا مواد سفت و 

 سخت مشابه.

8465910

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تولید و  خطوط  1

 ابزارها

تجهیزات مکانیکی جهت صاف و مسطح 

 "نمودن  یا جدا کردن و مرتب سازی یا شکل دهی 

جهت چوب یا چوب پنبه  یا   "با برش و قطع

 استخوان  یا الستیک سفت و سخت شده.

8465920

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

جالء تجهیزات مکانیکی جهت تیزکردن و 

و صیقل دادن یا پولیش و لمینت چوب یا چوب پنبه 

یا استخوان یا الستیک سفت و سخت شده یا 

 پالستیک های سفت و سخت ...

8465930

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

تجهیزات مکانیکی جهت سوراخ نمودن  

چوب یا چوب پنبه یا استخوان یا الستیک سفت و 

یا  پالستیک های سفت و سخت ... یا  سخت شده

 مواد.

8465950

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

تجهیزات مکانیکی جهت شکافتن و یا 

بریدن وبرش دادن به چند تکه  یا خرده ها و تکه 

های چوب  یا چوب پنبه یا استخوان یا الستیک 

 سفت و سخت شده یا پالستیک های سفت و سخت

 یا .... ...

8465960

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

تجهیزات مکانیکی جهت کاربا چوب  یا 

چوب پنبه  یا استخوان یا الستیک سفت و سخت 

 شده یا  پالستیک های سفت و سخت ... یا مواد.

8465990

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

تجهیزات و لوازم یدکی 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

حامل های ابزارهای کاری و سرهایشان 

که بطور اتوماتیک باز می شود جهت انواع و اقالم 

 .8465تا تا  8456بندها 

8466100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقلیه نقل یا وسایل

تثبیت کننده های مصنوع جهت انواع 

 .8465تا 8456بندها ی 

8466200

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

سرهای پارتیشن و تقسیم بندی و 

تجهیزات خاص دیگری که بر روی ابزارها نصب می 

 شود.

8466300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

منحصرا أجزاء و لوازم و قطعات آماده 

شده جهت استعمال یا  به شکل اصلی  در ابزارهایی 

 وارد شده است. 8464که در بند 

8466910

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

منحصرا أجزاء و لوازم و قطعات آماده 

شده جهت استعمال یا  به شکل اصلی  در ابزارهایی 

 وارد شده است. 8465که در بند 

8466920

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

تجهیزات و لوازم یدکی 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

منحصرا أجزاء و لوازم و قطعات آماده 

شده جهت استعمال یا به شکل اصلی در ابزارهایی 

 وارد شده است. 8461 تا 8456های که در بند

8466930

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

حمل و وسائل تولید یا 

 نقل یا وسایل نقلیه

منحصرا أجزاء و لوازم و قطعات آماده 

شده جهت استعمال یا  به شکل اصلی  در ابزارهایی 

 وارد شده است. 8463 تا 8462های که در بند

8466940

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و مبل و تخت

 

 فشرده کار می کنند تجهیزاتی که با هواء 

ده و مدور ودایره ای شکل باشند. ) و هرچند که کوبن

 باشند(.

8467110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و مبل و تخت

 

تجهیزاتی که با هواء فشرده کار می کنند  

و به غیر این که مدور ودایره ای شکل باشند.)مدور 

 نیستند(.

8467190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و مبل و تخت

 

مته ها و دریل ها و ابزارهای سوراخ  از 

همه انواع با موتور برقی و الکتریکی ادغام شده و 

 یکپارچه.

8467210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   10

اولیه صنعت دستی و مواد 

 مبلمان و مبل و تخت

 

ارّه ها با موتور برقی و الکتریکی یکپارچه 

 و ادغام شده و ترکیبی .

8467220

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و مبل و تخت

 

تجهیزات دستی که مشتمل بر موتور 

 .ترکیبی برقی و الکتریکی  یکپارچه و ادغام شده و 

8467290

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   10

 صنعتی

8467810 اره ها دارای زنجیرها ) غ م س(.

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و مبل و تخت

 

تجهیزاتی که به طور دستی می چرخد و 

واسطه به شکل هیدرولیک کار می کنند؟ یا با 

کار  غیربرقی و الکتریکی ادغام و ترکیب شده درآن

 می کنند و می چرخند. ) غ م س(.

8467890

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و مبل و تخت

 

8467910 اجزاء و قطعات اره ها دارای زنجیرها.

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و مبل و تخت

 

اجزاء و قطعات  تجهیزاتی که  به شکل 

 دستی می چرخند و با هوای فشرده کار می کنند.

8467920

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و مبل و تخت

 

اجزاء و قطعات  تجهیزاتی که  به شکل 

 چرخند)غ م س(.دستی می 

8467990

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   1

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و مبل و تخت

 

میله های جوشکاری که به شکل دستی 

 هدایت می شوند .

8468100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   1

 صنعتی

گازها ابزارها و دستگاههای دیگر که 

نمودن سطح ها به کار درآن،جهت سفت و سخت 

 گرفته می شود.

8468200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   1

 صنعتی

ابزارها و دستگاههای جوشکاری؟  ابزارها 

و دستگاههای دیگر که گازها درآن،جهت سفت و 

 سخت نمودن سطح ها به کار گرفته می شود.

8468800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

 لوازم یدکی تجهیزاتو 

اجزاء و قطعات و عناصر ابزارها و 

 8468دستگاههای وارده در بند 

8468900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کاغذ و لوازم   10

التحریر مدرسه به جز 

 کیف

 

 

 

 

 

ابزارهای محاسبات و ماشین حساب های 

الکترونیکی که می تواند بدون منبع خارجی انرژی 

یی کار کند؟ و ابزارها و دستگاههابرقی و الکتریکی 

 به حجم و اندازه....

8470100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کاغذ و لوازم   10

التحریر مدرسه به جز 

 کیف

 

ابزارهای محاسبات و ماشین حساب های 

الکترونیکی دیگر که متضمن ابزار و دستگاه چاپگر و 

 پرینتر است.

8470210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کاغذ و لوازم   10

التحریر مدرسه به جز 

 کیف

 

ابزارهای محاسبات و ماشین حساب های 

الکترونیکی دیگر به غیر این که متضمن ابزار و 

 دستگاه چاپگر و پرینتر باشد.

8470290

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کاغذ و لوازم   10

التحریر مدرسه به جز 

 کیف

 

حساب ها) ابزارهای محاسبات و ماشین 

 به غیر از الکترونیکی() غ م س(.

8470300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   10

 ابزارها

8470500 صندوق پولی ثبت شده

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کاغذ و لوازم   10

التحریر مدرسه به جز 

 کیف

 

ابزارها و دستگاههای مهر تمبر ها  و 

ابزارهای مشابه آن که ابزارهای صدور بلیط ها و 

 است. "ماشین حساب "متضمن ابزار محاسبه 

8470900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کامپیوترها و   5

قطعات تبدیلی و لوازم 

 جانبی آن

ابزارهای خودپردازشی اطالعات ، قابل 

 "( و صفحه کلید cpuکیلوگرم ) 10حمل ، به وزن 

 و صفحه نمایش. "کیبورد

8471300

0 

یا مغازه+ دو  انبار

 کارگر

کامپیوترها و   5

قطعات تبدیلی و لوازم 

 جانبی آن

ابزارها و دستگاههای عددی جهت  

 و واحد  cpuخودپردازشی اطالعات که متشکل از 

 است. ورودی و خروجی یا هر دو در یک واحد

8471410

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کامپیوترها و   5

قطعات تبدیلی و لوازم 

 آنجانبی 

ابزارهای عددی جهت خودپردازشی 

اطالعات، غ م س، که به شکل سیستم هایی ارائه 

 شده است.

8471490

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کامپیوترها و   5

قطعات تبدیلی و لوازم 

 جانبی آن

واحدهای دیگر پردازش که حداقل 

متضمن  واحدی از واحدهای ذخیره سازی و ورود و 

 .u 847141،  847149خروج  است) به غیر 

8471500

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کامپیوترها و   5

قطعات تبدیلی و لوازم 

 جانبی آن

واحدهای ورود و خروج  هرچند که 

متضمن واحدهای ذخیره نمودن حافظه درهمان 

 ه باشد.بدنپیکر و

8471600

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کامپیوترها و   5

قطعات تبدیلی و لوازم 

 جانبی آن

واحدهای ذخیره سازی جهت ابزارهای 

 خودپردازشی اطالعات.

8471700

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

 

5 

کامپیوترها و  

قطعات تبدیلی و لوازم 

 جانبی آن

واحدهای دیگر ابزارهای خودپردازشی 

 اطالعات ، غ م س.

8471800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کامپیوترها و   5

قطعات تبدیلی و لوازم 

 جانبی آن

خواننده های مغناطیسی یا بصری و 

نوری، ابزارهای انتقال اطالعات  بر روی حامل هایی 

به شکل رمزها و ابزارهایی جهت پردازش آن ) غ م 

 س(.

8471900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

چاپگرها و   20

 پرینترها

دستگاهها و ابزارهای کپی 

 دفاتر)هکتوگرافی یا استنسیل(.

8472100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کاغذ و لوازم   20

التحریر مدرسه به جز 

 کیف

مرتب سازی و جدا  ابزارها و دستگاههای 

سازی و تاشو و یا درهم پیچیدن مکاتبات و نامه 

نگاری ها یا قراردادن آن در پاکت ها یا پیچیدن آن  

با نوارها... دستگاههای چسباندن یا باطل نمودن 

 تمبرهای پستی.

8472300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

محتوی دستگاه 

شمارش پول و 

 شداسکناس نبا

کاغذ و لوازم 

التحریر مدرسه به جز 

 کیف

ابزارها و دستگاههای دیگر دفاتر) غ م 

 س(.

8472900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات و لوازم  ابزارها و 

ماشین حساب "دستگاههای محاسبه الکترونیکی 

یا   10،8470وارد شده در بند   "های الکترونیکی

 . 8470، 29یا  21،8470

8473210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات و لوازم ابزارها و 

تا  30،8470دستگاههای وارد شده در بند 

90،8470. 

8473290

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و لوازم و قطعات ابزارها و 

 .8471دستگاههای وارد شده در بند 

8473300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

تجهیزات و لوازم یدکی 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و لوازم و قطعات ابزارها و 

 .8472دستگاههای وارد شده در بند 

8473400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

توان آن را اجزاء و لوازم و قطعاتی که می 

با ابزارها و دستگاههای وارد شده در دو بند یا بیشتر 

 به کارگرفت. 72،84تا  70،84بندها از 

8473500

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای جداسازی و مرتب 

سازی یا غربال نمودن  یا شستن خاک ها ، سنگ 

 جامد فلزات یا موادفلزی ها، و مواد خام و اولیه

 فوالدی دیگر.

8474100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

1 

 

 

خطوط تولید و  

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای خردکن خاک ها  یا 

سنگ شکن ها یا  مواد خام و اولیه فلزات یا 

 موادفلزی فوالدی دیگر.

8474200

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

میکسرها یا مخلوط کن های بتن  یا 

 مالط ) مخلوط آهک و ماسه(

8474310

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای مخلوط نمودن مواد 

 فلزی با قیر

8474320

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای  شکل دهی و 

تشکیل و حجم دهی و انبوه سازی ... سوخت فلزی  

جامد فوالدی  و خمیرهای سفالی .. ابزارها و 

 دستگاههای ساخت  قالب های شنی ریخته گری.

8474800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

ابزارها و دستگاهها ی اجزاء و قطعات 

جداسازی و مرتب سازی و غربال سازی و شستن و 

قطعه قطعه نمودن و خردکردن و مخلوط کردن و 

 خمیرکردن و ورزدادن ؟ خاک ها یا سنگ ها.... .

8474900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای ساخت  شیشه یا 

تولیدات آن  با حرارت ) به جز کار با شیشه یا 

 فیبرهای نوری(.

8475290

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات ابزارها و دستگاههای 

مونتاژ چراغ ها  یا لوله ها... و ابزارها و دستگاههای 

تولیدات آن با یا کار با شیشه  یا   شیشه ساخت

 حرارت.

8475900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات  ابزارها و دستگاهها با 

 حرکت اتوماتیک جهت فروش کاالها.

8476900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای قالب ریزی و قالب 

گیری  تزریقی ، جهت الستیک یا پالستیک ها یا 

 تولیدات  این مواد  )غ م س( دراین فصل.

8477100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

دستگاههای شکل دهی اکستروژن،  

یا تولیدات  این مواد  جهت الستیک یا پالستیک ها 

 )غ م س(.

8477200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

با "ابزارهای قالب گیری بادی یا دمشی 

جهت الستیک یا پالستیک ها یا تولیدات   "دمیدن

 این مواد  )غ م س(.

8477300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

و دستگاههای قالب گیری  با ابزارها 

تخلیه هواء و ابزارهای شکل دهی حرارتی دیگر،  

جهت الستیک یا پالستیک ها یا تولیدات  این مواد  

 )غ م س(.

8477400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارهای قالب گیری یا قالب ریزی  یا 

پنوماتیک  یا بازیابی الستیک های بادی و هوائی و 

8477510

0 



 
 

 

قالب بندی و قالب گیری  یا شکل دهی لوله های 

 داخلی بادی و هوائی) غ م س(.

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

 ابزارها و دستگاههای دیگر قالب گیری  یا

 شکل دهی ) غ م س(.

8477590

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت کار با الستیک 

یا پالستیک  یا جهت ساخت تولیدات این مواد ) غ 

 م س(.

8477800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

 اجزاء و قطعات ابزارها و دستگاهها جهت 

کار با الستیک یا پالستیک  یا جهت ساخت تولیدات 

، که در مکان و موضع دیگر این فصل وارد نشده 

 است.

8477900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات ابزارها و دستگاهها جهت 

یا تولید توتون و تنباکو ؟ ذکر نشده آماده سازی  

است و در موضع و مکان دیگر این فصل وارد نشده 

 است.

8478900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت کارهای عمومی 

 و یا ساخت و ساز و یا کارها ومشغله های عمومی.

8479100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها  و دستگاهها جهت استخراج چربی 

ا یها  یا آماده کردن چربی ها و روغن های حیوانی  

 گیاهی ثابت ) غ م س(.

8479200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

دستگاههای پرس جهت ساخت لوح ها و 

ابزارها و دستگاهها ی  تخته ها ، الیاف چوبی  یا .. و

 دیگر جهت پردازش چوب یا .. ) غ م س(.

8479300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت ساخت بندها یا 

 طناب ها ) غ م س(.

8479400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  1

توصیف و 

توضیحات تجاری 

رابطه با منحصرا در 

پل های باالرفتن 

مسافران و 

 سرنشینان باشد

آسانسورها و 

باالبرها و قطعات تبدیلی و 

 لوازم یدکی

8479790 سایر پل های باالرفتن مسافران.

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارهای پردازش فلزات،  دستگاههای 

کوئل  "کویل الکتریکی درهم پیچیدن سیم های 

 برقی(.

8479810

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای مخلوط کردن  یا 

خمیر کردن یا خرد کردن و پودر نمودن  یا غربال 

 نمودن  یا  امولسیون و مخلوط و ترکیب نمودن ) غ

 م س(.

8479820

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

مجهز شده به حوضچه های الکترولیز 

ابزارهای مکانیکی ) خشک کن ها( و دستگاهای 

 پرس و ابزارهای توزیع و .... .

8479891

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاههای صنعت  و ساخت 

حصیرها یا  رشته های رسن و صابون  یا سبدها یا 

 هم بافته  یا جهت پوشاندن سرها........طناب به 

8479892

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   1

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها ی مکانیکی با عملکرد 

ووظیفه خاص ؟ که ذکر نشده است و در موضع و 

 مکان دیگر وارد نشده است) غ م س(.

8479899

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تبدیلی قطعات   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات ابزارها و دستگاهها ی 

مکانیکی با عملکرد ووظیفه خاص ؟ که ذکر نشده 

 است و در موضع و مکان دیگر وارد نشده است.

8479900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

تجهیزات و لوازم یدکی 

صندوق های قالب گیری و قالب ریزی 

 ریخته گری فلزات

8480100

0 



 
 

 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

 پایه های قالب ها

 

 

8480200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

قالب هایی جهت قالب گیری و قالب 

 ریزی فلزات یا کاربیدهای فلزی با تزریق یا فشار.

 

 

8480410

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

قالب هایی جهت قالب گیری و قالب 

 ریزی فلزات یا کاربیدهای فلزی.) غ م س(.

8480490

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

8480500 قالب های شیشه

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

8480600 قالب های مواد فلزی و معدنی

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

قالب هایی جهت قالب گیری و قالب 

 یا پالستیک ها  با تزریق یا با فشار. ریزی الستیک 

8480710

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

قالب های قالب گیری و قالب ریزی 

 الستیک یا پالستیک ها، ) غ م س(.

8480790

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

بهداشتی لوازم   5

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان

8481100 دریچه ها )شیرهای( کاهش فشار

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوازم بهداشتی   5

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان

دریچه ها و شیرهای  دستگاههای انتقال 

با روغن کار می حرکت  که به طور هیدرولیکی  

 کنند یا  آن چه که با هوای فشرده کار می کنند.

8481200

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوازم بهداشتی   5

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان

8481300 شیرهای بدون برگشت

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوازم بهداشتی   5

 و انواع صنعت شیرآالت و

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان

8481400 ایمنی و سرریز. "دریچه های "ها رشی

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

برای قوطی های   مانند، سرهای جت

به جز ادکلون ها  و مواد آرایشی وارد شده اسپری  

 .9616بند  در

8481801

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوازم بهداشتی   5

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان

شیرهای آب و انواع دیگر دریچه ها و 

 اینچ است. 5شیرآالت که قطر آن افزون بر 

8481802

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوازم بهداشتی   5

شیرآالت و و انواع صنعت 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان

شیرآالت و شیرهای گازی ، الزم جهت 

اجاق های گاز و فرها و بخاری ها و آب گرم کن 

 هایی که با گاز کار می کنند.

8481803

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوازم بهداشتی   20

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان

و دستگاههای دیگر  از انواع ابزارها 

 شیرآالت) غ م س(.

8481809

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوازم بهداشتی   5

و انواع صنعت شیرآالت و 

قفل ها و لوازم جانبی 

 ساختمان

اجزاء و عناصر و قطعات انواع صنعت 

شیرآالت و شیرآب ها و ابزارهای مشابه  دیگر جهت 

 لوله ها و دیگ ها و قابلمه ها.

8481900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه(

 غلتک های توپی ) بلبرینگ(

bearings ) ball ) 

8482100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 وسائل نقلیه نقل یا

غلتک ها  با دوالب ها و چرخ های 

مخروطی شکل ، درآن باره مخروط ها و دوالب ها و 

 چرخ های مخروطی شکل مونتاژ شده مطرح است.

8482200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

دوالب ها و چرخ ها به شکل غلتک ها با 

 سوزن ها.

8482400

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

غلتک ها با دوالب ها و چرخ های 

 اسطوانه ای.

8482500

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

تجهیزات و لوازم یدکی 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

به همراه توپ ها یا دوالب ها و غلتک ها 

چرخ ها ) غ م س(، درآن باره غلتک های مشترک ) 

 توپ ها با دوالب ها و چرخ ها مطرح است(.

8482800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

حمل و وسائل تولید یا 

 نقل یا وسائل نقلیه

توپ ها، دوالب ها و چرخ ها  به شکل 

 سوزن ها، دوالب ها و چرخ های استوانه ای.

8482910

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

 

5 

قطعات تبدیلی  

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات غلتک ها با توپ ها  یا 

 (.و چرخ ها ) غ م س دوالب ها

8482990

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

ستون ها و میله های انتقال حرکت  و 

ابزارها ی مشمول هزینه و مربوط به میل لنگ های 

 درصد. 1کارمزد 

8483101

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

ستون ها و میله های انتقال حرکت  و 

موتورهای ماشین ها و مربوط به میل لنگ های 

 خودروها و دوچرخه ها.

8483109

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

صندلی های مشتمل بر غلتک ها با توپها 

 1ی  مشمول هزینه و کارمزد یا دوالب ها و چرخ ها

 درصد.

8483201

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

بر غلتک های دارای  صندلی های مشتمل

توپها یا دوالب ها و چرخ های دیگر ، آن چه که 

مربوط به موتورهای ماشین ها و خودروها و دوچرخه 

 هاست.

8483209

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

صندلی هایی که مشتمل برغلتک ها 

آلیاژهای غیر آن که مربوط به ابزارهای نیست؟ 

 درصد است. 1مشمول هزینه و کارمزد 

8483301

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

صندلی هایی که مشتمل برغلتک ها 

آلیاژهای غیر آن که مربوط به موتورهای نیست؟ 

 ماشین ها و خودروها و دوچرخه هاست.

8483309

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

سپرها و چرخ های اصطکاکی؟  به جز 

چرخ های دندانه دار... مربوط به ابزارها و 

 درصد است. 1دستگاههای مشمول  هزینه و کارمزد 

8483401

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

سپرها و چرخ های اصطکاکی؟  به جز 

که مربوط و آلیاژهای غیر آن چرخ های دندانه دار... 

ها و خودروها و دوچرخه به موتورهای ماشین 

 هاست.

8483409

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

الستیک ها و تایرهای سازمان یافته 

جهت حرکت و قرقره های دردسترس جهت کنترل 

حرکت و درآن باره، حرکت مربوط به ابزارها و 

 درصد است. 1دستگاههای مشمول هزینه و کارمزد 

8483501

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

الستیک ها و تایرها ی سازمان یافته 

جهت حرکت  و قرقره های دردسترس جهت کنترل 

مربوط به  موتورهای حرکت و درآن باره، حرکت 

 ماشین ها و خودروها و دوچرخه هاست.

8483509

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اتصاالت در دسترس جهت کنترل حرکت 

ستون ها و میله ها، حرکت مربوط به ابزارها و 

 درصد است. 1هزینه و کارمزد دستگاههای مشمول 

8483601

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اتصاالت در دسترس جهت کنترل حرکت 

ستون ها و میله هاست، حرکت مربوط به  موتورهای 

 ماشین ها و خودروها و دوچرخه هاست.

8483609

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

سپرها، درآن باره  سپرهایی مطرح است 

که در..... به کار گرفته شده است، و آن مربوط به 

 1ابزارها و دستگاههای مشمول هزینه و کارمزد 

 درصد است.

8483901

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

سپرها، درآن باره سپرهایی مطرح است 

که در ......  به کار گرفته شده است، ....... و آن 

مربوط به موتورهای ماشین ها و خودروها و دوچرخه 

 هاست.

8483909

0 

یا مغازه+ دو انبار 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

فاصله ها و مشابه آن از لوح ها و تخته 

های فلزی متحد و یکسان با ماده دیگر  یا متشکل 

 از دو الیه  یا بیشتر از یک فلز.

8484100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تبدیلی قطعات   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

جداکننده های  مکانیکی که مانع نشت و 

 نفوذ می شود.

8484200

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

و مشابه مجموعه هایی از جداکننده ها 

 آن با ترکیب های مختلف، که در جعبه ها  یا ظروف

 مشابه مهیا شده است.

8484900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

دستی و موا اولیه صنعت 

 مبلمان و مبل و تخت

طراحی شده جهت حفر و حک نمودن 

نمونه ها به روش خشک بر روی مواد نیمه هادی و 

 نیمه رسانا.

8486200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

اجزاء و قطعات ابزارها یا دستگاهها؟ که 

محتوی اتصاالت  یا عایق ها  یا کویل های الکتریکی 

 نباشد؟ ... ) غ م س(.

8487900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

موتورهای برقی و الکتریکی؟ به قدرت و  موتورها  1

 وات. w 5،37توان 

8501100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

موتورهای الکتریکی و برقی؟ شامل دو  موتورها  1

است و   DC  /AC جریان مستمر یا مداوم و متناوب

 وات است.W 5،37قدرت و توان آن  افزون بر 

8501200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

موتورها و ژنراتورها با جریان مستمر و  موتورها  1

  W  750مداومی که قدرت و توان آن  افزون بر 

 وات  است.

8501310

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

موتورها و ژنراتورها با جریان مستمر و  موتورها  1

 75وات .و = W 750مداومی که قدرت و توان آن  ، 

KW .کیلووات است 

8501320

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

موتورها و ژنراتورها با جریان مستمر و  موتورها  1

کیلووات و=  KW 75مداومی که قدرت و توان آن  

375KW .کیلووات است 

8501330

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

موتورها و ژنراتورها با جریان مستمر و  موتورها  1

کیلووات  KW 375مداومی که قدرت و توان آن  

 است.

8501340

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

موتورهای دیگر با جریان متناوب ؟ به  موتورها  1

 (.یا یک مرحله ای یک شکل ) تک فازی

8501400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

موتورهای دیگر با جریان متناوب چند  موتورها  1

 وات. W 750به قدرت و توان فازی 

8501510

0 

یا مغازه+ دو انبار 

 کارگر

موتورهای دیگر با جریان متناوب چند  موتورها  1

 75= وWوات750فازی به قدرت و توان 

KW.کیلووات 

8501520

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

موتورهای دیگر با جریان متناوب چند  موتورها  1

کیلووات  75KWفازی که قدرت و توان آن، افزون بر

 است.

8501530

0 

مغازه+ دو  انبار یا

 کارگر

ژنراتورهای جریان متناوب که قدرت و  ژنراتورها  1

 .کیلو ولت آمپر نباشد KVA 75افزون بر  توان آن  

8501610

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

ژنراتورهای جریان متناوب که قدرت و  ژنراتورها  1

 375و از  KVAکیلوولت آمپر  75توان آن  افزون بر 

 تجاوز ننماید. KVAکیلو ولت آمپر 

8501620

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

ژنراتورهای جریان متناوب که قدرت و  ژنراتورها  1

کیلو ولت آمپر و از  KVA 375توان آن  افزون بر

 تجاوز ننماید. KVA کیلو ولت آمپر  750

8501630

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

ژنراتورهای جریان متناوب که قدرت و  ژنراتورها  1

 کیلو ولت آمپر  باشد. KVA 750توان آن  افزون بر

8501640

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

مجموعه های مولد و ژنراتور  با موتورهای  ژنراتورها  1

با فشار به قدرت و توان   ،که درآن ها دارای پیستون

 =75KVA کیلوولت آمپر، 

)آتش شعله ور اشتعال صورت می گیرد. 

 می شود(.

8502110

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

 مجموعه های مولد و ژنراتور  با موتورهای ژنراتورها  1

وان دارای پیستون ها که درآن،  با فشار به قدرت و ت

=75 KVA = 375کیلو ولت آمپر و KVA  اشتعال ،

 )آتش شعله ور می شود(.صورت می گیرد. 

8502120

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

مجموعه های مولد و ژنراتور  با موتورهای  ژنراتورها  1

دارای پیستون ها که درآن،  با فشار به قدرت و توان 

=375 KVA  کیلو ولت آمپر ، اشتعال صورت می

 )آتش شعله ور می شود(.گیرد. 

8502130

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

مجموعه های مولد و ژنراتور  با موتورهای  ژنراتورها  1

دارای پیستون های متناوب  یا مدوّر که  درآن، با 

شراره یا جرقه اشتعال صورت می گیرد. )آتش شعله 

 ور می شود(.

8502200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

مجموعه مولد و ژنراتور برق و مبدّل های  ژنراتورها  1

با نیروی بادها حرکت مدوّر برقی و الکتریکی ، که 

 می کند.

8502310

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

مجموعه مولد و ژنراتور برق و مبدّل های  ژنراتورها  1

 دیگر) غ م س(. مدوّر برقی و الکتریکی

8502390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

8502400 مبدّل های مدوّر برقی و الکتریکی ژنراتورها  1

0 



 
 

 

دو انبار یا مغازه+ 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل  یا وسایل نقلیه

منحصرا اجزاء و عناصر و قطعات  یا به 

شکل اصلی  اجزاء و عناصر و قطعات ابزارها و 

 .02،85یا بند  85، 01دستگاههای وارد شده در بند 

8503000

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خفه کننده جریان) باالست( جهت  هامبدّل   1

 چراغها  یا لوله های تخلیه .

8504100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  1

مبدل ها با قدرت و 

توان و نیرو بیشتر 

 /5000از 

KVA همراه باشد 

مبدّل های برقی و الکتریکی دارای عایق  مبدّل ها

 650توان های برقی و الکتریکی  مایع به قدرت و 

 کیلو ولت آمپر. 10000کیلو ولت آمپر و = = 

8504220

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  1

مبدل ها با قدرت و 

توان و نیرو بیشتر 

 /10000از 

KVA همراه باشد 

مبدّل های برقی و الکتریکی  دارای عایق  مبدّل ها

 10000های برقی و الکتریکی مایع با قدرت و توان 

 کیلو ولت آمپر .

8504230

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

منحصر نمودن  1

واردات مبدلهای 

الکتریکی و برقی از 

طریق وزارت برق 

غ م  "مبدل های برقی و الکتریکی دیگر مبدّل ها

کیلو ولت آمپر  1توان آن  افزون بر که قدرت و  "س

 نباشد.

8504310

0 



 
 

 

به موجب نامه 

صادره از جانب آن، 

که متضمن طرفین 

قرارداد با آن وزارت 

 و به نفع آن است.

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

غ م  "مبدّل های برقی و الکتریکی دیگر مبدّل ها  1

کیلو ولت آمپر  1که قدرت و توان آن افزون بر  "س

 کیلو ولت آمپر تجاوز ننماید. 16است، و از 

 

8504320

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

اینورتر   1

 }بازتابنده، انعکاس کننده(

8504400 مبدل های برقی و الکتریکی  ساکن

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

8504500 کویل های تأثیربرقی و الکتریکیدیگر  مبدّل ها  1

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی    1

لوازم یک تجهیزات وسائل 

تولید و حمل و نقل یا 

 وسایل نقلیه

 

 

اجزاء ) مبدل های برقی و الکتریکی  و 

و کویل های  مبدل های برقی و الکتریکی ساکن

 تاثیر برقی و الکتریکی(.

8504900

0 



 
 

 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی    5

لوازم یک تجهیزات وسائل 

تولید و حمل و نقل یا 

 وسایل نقلیه

 

مغناطیس ها و آهن رباهای معدنی و 

انواع و اقالم  آماده و مهیا شده، تا این  فلزی دائمی و

که بعد از مغناطیسی نمودن، به  مغناطیس ها و 

 آهن رباهای دائمی تبدیل شوند.

8505110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی    5

لوازم یک تجهیزات وسائل 

تولید و حمل و نقل یا 

 وسایل نقلیه

 

انواع مغناطیس ها و آهن رباهای دائمی و 

و اقالم  آماده و مهیا شده، تا این که بعد از 

مغناطیسی نمودن، به  مغناطیس ها و آهن رباهای 

دائمی تبدیل شوند.) به جز ساخته و تولید شده از 

 فلز(.

8505190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی    5

لوازم یک تجهیزات وسائل 

تولید و حمل و نقل یا 

 وسایل نقلیه

 

اتصاالت دردسترس جهت کنترل حرکت  

و مبدل های سرعت  و ترمزها  با مغناطیس و آهن 

 ربای برقی و الکتریکی.

8505200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی    5

لوازم یک تجهیزات وسائل 

سرهای باالبرهای چنگک ها و میله های 

و لوازم و قطعات اتصالی  دارای  آهنی و اتصاالت

8505900

0 



 
 

 

تولید و حمل و نقل یا 

 وسایل نقلیه

 

مغناطیس و آهن ربای برقی و الکتریکی، اجزاء و 

 .8505عناصر و قطعات بند

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باطری ها و   20

 ذخایرو اجزاء و عناصر آن

 "سلولها و گروهها و مجموعه های سلولها

 منگنز.؟ مولد و ژنراتور برق. از دی اکسید  "باتری ها

8506100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باطری ها و   20

 ذخایرو اجزاء و عناصر آن

سلولها و گروهها و مجموعه های 

مولد و ژنراتور برق  از اکسید ؟  "باتری ها"سلولها

 نقره.

8506400

0 

باطری ها و   20 

 ذخایرو اجزاء و عناصر آن

سلولها و گروهها و مجموعه های 

 ؟ مولد و ژنراتور برق  از لیتیوم. "هاباتری "سلولها

8506500

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه و  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و آن 

به موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه ها است

باطری ها و 

 ذخایرو اجزاء و عناصر آن

مجموعه های دیگر سلولها یا گروهها و 

 "غ م س "، مولد و ژنراتور برق  "باتری ها "سلولها 

، وارد شده از جانب شرکت هایی که مجوز صنعت و 

ساخت و مونتاژ دستگاههای تلویزیون  و 

دستگاههای الکتریکی و برقی و صنعت و ساخت 

 دوچرخه ها برایشان صادر شده است.

8506801

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

ها و  باطری  20

 ذخایر و اجزاء و عناصر آن

دیگرسلولها و گروهها و مجموعه های 

 ؟ مولد و ژنراتور برق )غ م س (. "باتری ها"سلولها

8506809

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نفلیه

های اجزاء  سلولها و گروهها و مجموعه 

 ؟ مولد و ژنراتور برق. "باتری ها"سلولها

8506900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

نامه ای از جانب   5

مدیریت صنعت 

مربوطه موجود و در 

حال فعالیت که به 

موجب آن شرکت 

های مجوز داده 

شده  در رابطه با 

صنعت و مونتاژ 

ماشین ها و 

خودروها و کامیون 

و وسائل نقلیه ها 

 فعالیت نمایند

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

ذخایر و اندوخته های سربی  از انواع به 

کار گرفته جهت شروع حرکت در موتورها با پیستون 

ها ، وارد شده از جانب شرکت هایی که  مجوز 

و خودروها صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها 

 برایشان صادر شده است.

8507101

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باطری ها و   20

 ذخایر و أجزاء و عناصر آن

ذخایر و اندوخته های سربی ؟  از انواع به 

کار گرفته جهت شروع حرکت در موتورها با پیستون 

 ها.

8507109

0 

انبار یا مغازه + 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

از جانب  نامه ای  5

مدیریت صنعت 

مربوطه موجود و در 

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

ذخایر و اندوخته های سربی  ،  دیگر  

وارد شده از جانب شرکت هایی که  مجوز صنعت و 

8507201

0 



 
 

 

حال فعالیت که به 

موجب آن شرکت 

های مجوز داده 

شده  در رابطه با 

صنعت و مونتاژ 

ماشین ها و 

خودروها و کامیون 

ها و وسائل نقلیه 

 فعالیت نمایند

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

ساخت و مونتاژ ماشین ها و خودروها برایشان صادر 

 شده است.

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باطری ها و   20

 ذخایر و أجزاء و عناصر آن

دیگر ذخایر و اندوخته های سربی  از 

جهت شروع حرکت در موتورها با انواع به کار گرفته 

 ."غ م س "پیستون ها 

8507209

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باطری ها و   20

 ذخایر و اجزاء و عناصر آن

ذخایر ) مجموعه های( برقی و الکتریکی، 

 کادیوم . –عامل با نیکل 

8507309

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باطری ها و   20

 آنذخایر و اجزاء و عناصر 

ذخایر ) مجموعه های( برقی و الکتریکی، 

 آهن –عامل با نیکل 

8507400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   20

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

8507500 هیدرید فلزی و معدنی -ذخایری از نیکل

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

و باطری ها   20

 ذخایر و اجزاء و عناصر آن

8507600 ونی -ذخایری از لیتیوم

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باطری ها و   20

 ذخایر و اجزاء و عناصر آن

ذخایر ) مجموعه های( برقی و الکتریکی  

 دیگر. )غ م س.

8507800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

باطری ها و   5

 ذخایر و اجزاء و عناصر آن

قطعات  ذخایر ) مجموعه های(  اجزاء و

 برقی و الکتریکی  .

8507900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

توصیف تجاری در  5

رابطه با هودهای 

 صنعتی باشد

مواد اولیه 

 صنایع مهندسی

8508191 توصیف تجاری : هودهای صنعتی

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

واحد کاملی را 

 تشکیل ندهد

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و عناصر و قطعات و دستگاههای 

 مکش . استفاده از تمیزکننده با

8508700

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

و قطعات دستگاههای مکانیکی اجزاء 

وبرقی و الکتریکی که محتوی موتور برقی و 

 الکتریکی ادغام شده و یکپارچه با آن است؟

8509900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

ابزارها و تیغ   30

 عای آرایشگری

دستگاههای آرایشگری ، با موتور برقی و 

 الکتریکی  ادغام شده و یکپارچه.

8510100

0 

یا مغازه+ دو انبار 

 کارگر

ابزارها و تیغ   30

 عای آرایشگری

دستگاههای کوتاه کردن یا بریدن مو، با 

 موتور برقی و الکتریکی ادغام شده و یکپارچه.

8510200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

ابزارها و تیغ   30

 عای آرایشگری

دستگاههای رفع موها ، با موتور  برقی و 

 یکپارچه.الکتریکی ادغام شده و 

8510300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل و یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات دستگاههای وارد شده در 

 .8510بند 

8510900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

حمل و  وسایل تولید یا

 نقل و یا وسایل نقلیه

شمع های احتراق و سوختن برای 

موتورهایی که با شراره و جرقه ، عملیات و فرایند 

 انجام می شود. "شعله ورشدن  "اشتعال 

8511100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل و یا وسایل نقلیه

مغناطیس ها و آهن رباهای  شعله 

ورنمودن و اشتعال، و مولدها و ژنراتورها و دوالب ها 

و چرخ های سازمان یافته جهت حرکت، مغناطیس 

 و آهن ربا جهت موتورهایی با سوخت داخلی.

8511200

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل و یا وسایل نقلیه

کویل ها و توزیع کننده های اشتعال 

با شراره و  برقی و الکتریکی جهت موتورهایی که 

 "شعله ورشدن  "جرقه ، عملیات و فرایند اشتعال 

 در آن انجام می شود.

8511300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

و وسایل تولید یا حمل 

 نقل و یا وسایل نقلیه

موتورهای شروع به حرکت و موتورهای 

حرکتی؟ هرچند که به عنوان مولدها و ژنراتورهای 

موتورهایی که  با شراره و جرقه ، عملیات و فرایند 

 در آن انجام می شود. "شعله ورشدن  "اشتعال 

8511400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

تجهیزات و لوازم یدکی 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل و یا وسایل نقلیه

مولدها و ژنراتورهای برقی و الکتریکی  

دیگر جهت موتورهایی که با شراره و جرقه ، عملیات 

در آن انجام می  "شعله ورشدن  "و فرایند اشتعال 

 شود.

8511500

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

تجهیزات و لوازم یدکی 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل و یا وسایل نقلیه

تجهیزات و دستگاههای برقی و الکتریکی 

دیگر، جهت شعله ورنمودن  یا حرکت دادن ، جهت 

 موتورهایی  با احتراق و سوخت داخلی.

8511800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

 وسایل تولید یا حمل و

 نقل و یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات ) دستگاهها و تجهیزات 

اشتعال و شعله ورساختن یا شروع حرکت(، برقی و 

الکتریکی  جهت موتورهایی  با احتراق و سوخت 

 داخلی.

8511900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

10   

تبدیلی قطعات 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسایل تولید یا حمل و 

 وسایل نقلیه، نقل و یا 

دستگاههای برقی و الکتریکی جهت 

به   از انواع   امواج و سیگنال های مرئیروشنایی  یا 

 کاررفته در دوچرخه های عادی و معمولی.

8512100

0 

انبار یا مغازه + 

دو کارگر + 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

تبدیلی  قطعات   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل و یا وسایل نقلیه

دستگاههای روشنایی و نور یا  امواج و 

سیگنال های مرئی وارد شده از طرف شرکت هایی 

که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها و 

 خودروها برایشان صادر شده است.

8512201

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی و لوازم   10

یدکی تجهیزات وسایل 

تولید یا حمل و نقل و یا 

 وسایل نقلیه

دیگر دستگاههای روشنایی یا امواج و 

 ) غ م س.ی ئسیگنال های مر

8512209

0 

انبار یا مغازه + 

دو کارگر + 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل و یا وسایل نقلیه

دستگاههای امواج صوتی وارد شده از 

جانب شرکت هایی که مجوز صنعت و ساخت و 

برایشان صادر شده  مونتاژ ماشین ها و خودروها

 است.

8512301

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

دستگاههای برقی و الکتریکی جهت امواج 

صوتی  از انواع به کار رفته  برای دوچرخه ها یا 

 خودروها و ماشین ها.

8512309

0 



 
 

 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل و یا وسایل نقلیه

انبار یا مغازه + 

دو کارگر + 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  5

مرکز صنعتی 

موجود  در حال 

فعالیت باشد، و آن 

براساس کتاب 

 "تخصیصات

 است "اعتبارنامه

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل و یا وسایل نقلیه

دستگاههای پاک کردن شیشه  و ذوب 

کردن و آب کردن یخ و ازبین بردن و حذف بخار  

متراکم و انبوه وارد شده از طرف شرکت هایی که 

مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها برایشان 

 صادر شده است.

8512401

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل و یا وسایل نقلیه

دستگاههای برقی یا الکتریکی  جهت   

پاک کردن شیشه  و ذوب کردن و آب کردن یخ و 

ازبین بردن و حذف بخار  متراکم و انبوه وارد شده 

 ماشین ها و خودروها. برای دوچرخه ها و یا

8512409

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل و یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات دستگاههای برقی و 

الکتریکی  جهت روشنایی و نور  یا سیگنال و امواج ) 

دستگاههای برقی (،  39،85به جز انواع وارده در بند 

الکتریکی جهت پاک کردن شیشه و ذوب و آب 

نمودن یخ و ازبین بردن بخار متراکم و انبوه  از انواع 

به کارگرفته جهت  دوچرخه ها  یا خودروها و 

 ماشین ها.

8512900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

المپ های برق   30

و چراغهای ال ای دی و 

 چراغها و المپ های نئون

های برقی قابل حمل ، طراحی شده  چراغ

جهت کار  به واسطه منبع انرژی مخصوص به آن ، 

 وارد شده است. 8512به جز آن چه در بند 

8513100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل و یا وسایل نقلیه

قابل اجزاء و قطعات چراغ های برقی  

حمل وآن چه که به واسطه منبع انرژی مخصوص به 

 آن کار می کند.

8513900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

صنعتی  یا لوازم و 

 تجهیزات پزشکی

فرها و کوره ها و تنورهایی  با  مقاوت 

: حرارتی ) با گرم کردن و داغ نمودن غیرمستقیم(.

هم دما ) پیستون ها و پرس های ایزوترمال و 

 متعادل گرم است(.

8514110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

صنعتی  یا لوازم و 

 تجهیزات پزشکی

فرها و تنورهای دیگر با مقاومت حرارتی) 

 با حرارت و گرم کردن غیرمستقیم(.

8514190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

صنعتی یا جهت فرها و تنورهای برقی 

آزمایشگاهها  که با القای بارالکتریکی  یا با رزرو و 

 ذخیره بار الکتریکی  کار می کنند.

8514200

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

صنعتی  یا لوازم و 

 تجهیزات پزشکی

فرها و تنورهای دیگر : فرها و تنورهای 

 .الکترونیکی (بسته و پکیج)بسته بندی

8514310

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

صنعتی  یا لوازم و 

 تجهیزات پزشکی

فرها و تنورهای دیگر: فرها و تنورها و 

 قوس های پالسما و تخلیه هوا.

8514320

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

صنعتی  یا لوازم و 

 تجهیزات پزشکی

فرها و تنورهای دیگر . فرهای برقی 

درآن باره، آن فرها و  "جهت آزمایشگاهها صنعتی یا 

تنورها و کوره هایی مطرح است که  با القا و با تاثیر 

برقی و الکتریکی عمل می کنند ) یا با رزرو و ذخیره 

بار الکتریکی ، )) و غیر آن از دستگاههای صنعتی  یا 

آزمایشگاهی جهت پردازش مواد با حرارت، که با 

یکی  یا با ذخیره و رزرو بار الکتر "با تاثیر  "القای 

 الکتریکی کار می کنند.

8514390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

 صنعتی

دستگاههای دیگر جهت پردازش مواد با 

حرارت که با القا و تاثیر الکتریکی  یا با ذخیره و 

 رزرو بار الکتریکی عمل می نمایند.

8514400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسایل تولید یا حمل و 

 نقل و یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات فرها و تنورها و کوره های 

برقی صنعتی یا جهت آزمایشگاههایی که با القا و 

 تاثیر الکتریکی کار می کنند.

8514900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

دستگاهها ی جوش دادن و  ابزارها و

جوشکاری  با معادن و فلزات پُرکننده ) چوب های 

، تفنگ  "سفت و سخت یا نرم است"جوشکاری  که 

ها و اتوهای جوشکاری با فلزات پرکننده ، برقی و 

 الکتریکی.

8515110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

 صنعتی

ابزارها و دستگاهها ی جوش دادن و 

فلزات پرکننده ، برقی و الکتریکی ) غ م   جوشکاری

 (.س

8515190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

 صنعتی

ابزارها و دستگاهها ی جوش دادن و 

جوشکاری فلزات با مقاومت الکتریکی ، بطور کلی یا 

جزئی با خود حرکتی و خودکششی و حرکت 

 خودبخود.

8515210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

 صنعتی

ابزارها و دستگاهها ی جوش دادن و 

 جوشکاری فلزات با مقاومت الکتریکی)غ م س(.

8515290

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

 صنعتی

ابزارها و دستگاهها ی جوش دادن و 

جوشکاری فلزات به روش قوس های الکتریکی،  به 

 طور کلی یا جزئی  با حرکت خودبخود.

8515310

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

 صنعتی

ابزارها و دستگاهها ی جوش دادن و 

جوشکاری فلزات به روش قوس های الکتریکی و 

 برقی، ) غ م س(.

8515390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات   5

 صنعتی

ابزارها و دستگاهها ی جوش دادن و 

ر به الکتریکی، هرچند که قادجوشکاری........ برقی و 

 بریدن و برش باشد) غ م س(.

8515800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی  تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات  ابزارها و دستگاهها ی 

،  برقی و الکتریکی ،جوش دادن و جوشکاری.......

 قادر به بریدن و برش باشد) غ م س(.هرچند که 

8515900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوله های انرژی   5

 خورشیدی و لوازم آن

هیترهای شناور برقی که جهت 

دستگاههای گرم کردن آب ها و آب گرم کن ها با 

 انرژی خورشید طرّاحی شده است.

8516101

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  1

واحد کاملی را 

تشکیل ندهد و 

محتوی 

دستگاههای برقی با 

 همه انواعش نباشد.

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی  تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

8516800 مقاومت های حرارتی برقی  و الکتریکی

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که   5

قطعات جدا باشد و 

نباشد و متصل 

واحد کاملی را 

تشکیل ندهد و به 

شرط این که 

دستگاههای 

فیزیوتراپی نباشد و 

محتوی 

دستگاههای 

 جکوزی نباشد

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی  تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

لوازم  -نقل یا وسایل نقلیه

 و تجهیزات پزشکی

اجزاء و قطعات  مواد وارد شده در بند 

وارد شده است.  8545چه در بند ، به جز آن 8516

" 

8516900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

موبایل ها و   30

 لوازم جانبی موبایل

8517130 تلفن های هوشمند

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

محتوی تلفن ها 

 نباشد

 

 

مجموعه ها و دسته های دیگر تلفن ها   تلفن ها

جهت شبکه های موبایل یا از جمله: تلفن هایی که 

 شبکه های بیسیمی دیگر مهیا و آماده شده است.

8517180

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

برج ها و دکل   5

ها و لوازم و تجهیزات  

 ارتباطی

دستگاههای فرستنده هرچند که با 

 دستگاههای گیرنده ادغام شده و یکپارچه باشد.

8517611

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

برج ها و دکل   20

ها و لوازم و تجهیزات  

 ارتباطی

دستگاههای دیگر جهت ارتباطات و 

 تماس ها  از راه جریان ناقل و انتقال دهنده  یا

 ."فونت دیجیتال "جهت سیستم های خطوط عدد

8517612

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

برج ها و دکل   20

ها و لوازم و تجهیزات  

 ارتباطی

دیگر جهت ارتباطات و دستگاههای 

تماس ها  از راه جریان ناقل و انتقال دهنده  یا 

 ."فونت دیجیتال "جهت سیستم های خطوط عدد

8517613

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

برج ها و دکل   5

ها و لوازم و تجهیزات  

 ارتباطی

ی پردازش خود ابزارها و دستگاههای

تصویر و داده و  که به ادغام نمودن صدا  "اطالعات

 ها در هنگام ارسال اجازه دهد.

8517621

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

برج ها و دکل   20

ها و لوازم و تجهیزات  

 ارتباطی

ابزارهای گیرنده  یا فرستنده و انتقال یا 

مولدهای صوتی  یا تصویری  یا داده های دیگر ، 

درآن باره دستگاههای  اتصال موقّت و سوئیچینگ 

 فرکانس ها.

8517629

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

محتوی تلفن ها 

 نباشد

موبایل ها و 

 لوازم جانبی موبایل ها

دستگاههای دیگر فرستنده  جهت انتقال  

یا جهت دریافت صوت و صدا  یا غیر آن از داده ها، و 

درآن باره دستگاههای ارتباطی در شبکه سیمی یا 

)همچون شبکه محلی و داخلی یا شبکه بی سیمی 

 منطقه وسیع و گسترده ( مطرح است.

8517690

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی تلفن ها 

 نباشد

برج ها و دکل 

ها و لوازم و تجهیزات  

 ارتباطی

اجزاء و قطعات : آنتن ها  و انعکاس 

جزاء ا انواع، دهنده ها و بازتابنده های آنتن ها ازهمه 

 و قطعات فراهم شده  جهت استعمال با این انواع و

 اقالم.

8517710

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

محتوی تلفن ها  

 نباشد

برج ها و دکل 

ها و لوازم و تجهیزات  

 ارتباطی

اجزاء و قطعات : دسته ها و مجموعه های 

تلفن های دیگر تلفن، از جمله تلفن های هوشمند و 

مهیا شده جهت شبکه های موبایل و یا شبکه های 

بی سیم، دستگاههای دیگر فرستنده، و دستگاههای 

نقل و انتقال  یا دریافت صدا  یا تصاویر  یا داده های 

دیگر ، دستگاههای فراهم و مهیا شده جهت 

 یارتباطات و تماس ها درشبکه  سیمی یا بی سیم

شبکه مناطق  (همچون شبکه محلی و داخلی یا

وسیع ) به غیر از دستگاههای فرستنده یا گیرنده 

، یا 27،85، 25،85، 84، 43وارد شده در بندهای 

28 ،85. 

8517790

0 

 2انبار+ مغازه+ 

کارگر+ موسسه 

 یا مرکز صنعتی

جهت موسسه یا  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و آن 

به موجب کتاب 

تخصیصات و 

 استاعتبارنامه 

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

لوازم تولید جهت شرکت هایی که مجوز 

صنعت و ساخت دستگاههای تلویزیونی و الکترونیکی 

 برایشان صادر شده است.

8518211

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

تولید یا حمل و  وسائل

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات رادیوهای صوتی ) 

ها(، میکروفون ها ( و حامل های آن) استند

بلندگوها، هرچند که در ساختارش ترکیبی و مرکّب 

درهم باشد، هدفون ها و هنزفری ها ، هرچند که 

باشد و   "میکروفون "آمیخته با رادیوهای صوتی 

 "از رادیوی صوتی  مجموعه هایی که متشکل

و یک یا چند بلندگو است، پمپ های   "میکروفون

برقی و الکتریکی جهت نوسانات صوتی و ارتعاشات 

صوتی، مجموعه هایی از پمپ های برقی و الکتریکی 

 صوتی.

8518900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 وسایل نقلیه نقل یا

منحصرا اجزاء و قطعات آماده و فراهم 

شده  یا به شکل اصلی  جهت استفاده با 

 .8521تا  8519دستگاههای وارده در بندهای 

8522900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

برج ها و دکل   20

ها و لوازم و تجهیزات  

 ارتباطی

کارت هایی که محتوی مسیرهای 

 مغناطیسی است.

8523210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

توصیف و 

توضیحات تجاری 

منحصرا در رابطه با 

حامل های 

برج ها و دکل 

ها و لوازم و تجهیزات  

 ارتباطی

8523290 حامل های مغناطیسی دیگر

0 



 
 

 

مغناطیسی دیگر 

 باشد

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

توصیف و 

توضیحات تجاری 

منحصرا در رابطه با 

حامل های مرئی و 

 بصری باشد

کامپیوتر ها  و 

قطعات تبدیلی و لوازم 

یدکی آن و لوازم جانبی و 

 مکمل های آن

8523490 "بصری"حامل های نوری 

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کامپیوتر ها  و   20

قطعات تبدیلی و لوازم 

یدکی آن و لوازم جانبی و 

 مکمل های آن

اطالعات  دستگاههای ذخیره سازی

) نیمه ناقل یا نیمه اختصاصی مبتنی بر نیمه برداری

 انتقال دهنده( است.

8523510

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

برج ها و دکل   20

 ها و لوازم ارتباطی

کارت های هوشمند  از حامل های نیمه 

 بردار ) نیمه ناقل یا نیمه انتقال دهنده(.

8523520

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کامپیوتر ها  و   20

قطعات تبدیلی و لوازم 

یدکی آن و لوازم جانبی و 

 مکمل های آن

دیسک ها، نوارها، دستگاههای ذخیره 

سازی اطالعات ..... به جز تولیدات وارد شده در فصل 

 ) غ م س(. 37

8523800

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

برج ها و دکل   5

 لوازم ارتباطیها و 

دستگاههای فرستنده جهت پخش و 

 انتشار صدا ی شنیده شده یا تصویر .

8525500

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کامپیوتر ها  و   5

قطعات تبدیلی و لوازم 

یدکی آن و لوازم جانبی و 

 مکمل های آن

دستگاههای فرستنده که متضمن 

 دستگاههای گیرنده است.

8525600

0 

مغازه+ دو انبار یا 

 کارگر

برج ها و دکل   5

 ها و لوازم ارتباطی

8526100 دستگاههای رادار

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

برج ها و دکل   5

 ها و لوازم ارتباطی

8526910 دستگاه های هدایت ناوبری رادیویی

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

راه دور  دستگاههای هدایت و کنترل از 

 رادیویی.

8526920

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   30

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

دستگاههای رادیویی که می تواند بدون 

 منبع  خارجی انرژی  کار کند) غ م س(.

8527190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

برج ها و دکل   30

 و لوازم ارتباطی ها

دستگاههای گیرنده رادیویی دیگر که تنها 

با منبع بیرونی و خارجی انرژی کار می کنند، ، از 

8527219

0 



 
 

 

نوع به کاررفته  در ماشین ها و خودروها، که با 

 دستگاه ضبط یا دستگاه پخش صدا ادغام شده است.

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

موسسه یا جهت  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و آن 

به موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

دستگاههای گیرنده رادیویی دیگر که تنها 

با منبع بیرونی و خارجی انرژی کار می کنند، ، از 

کاررفته  در ماشین ها و خودروهای وارد شده نوع به 

کت هایی که مجوز صنعت و ساخت و از جانب شر

مونتاژ ماشین ها و خودروها برایشان صادر شده 

 است.

8527291

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   30

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

گیرنده رادیویی دیگر  که دستگاههای 

تنها با منبع بیرونی و خارجی انرژی کار می کنند، ، 

 از نوع به کاررفته  در ماشین ها و خودروها.

8527299

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   30

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

س(، دستگاههای گیرنده دیگر ) غ م 

ادغام شده با دستگاه ضبط  یا دستگاه پخش مجدد 

 صدا.

8527910

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کامپیوترها  و   30

قطعات تبدیلی و لوازم 

جانبی آن و مکمل های 

 آن

دیگر دستگاههای نمایش با لوله های 

 اشعه و پرتو کاتدی .

8528490

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کامپیوترها  و   5

قطعات تبدیلی و لوازم 

جانبی آن و مکمل های 

 آن

دستگاههای دیگر نمایش ) مانیتورها (، 

منحصرا از نوع به کاررفته یا به شکل اصلی جهت 

اتصال به شکل مستقیم  در سیستم خودپردازشی 

، از خالل حجم و اندازه  84، 71اطالعات  که در بند 

 انچ وارد شده است. 20

8528521

0 

مغازه+ دو انبار یا 

 کارگر

به شرط این که  30

منحصرا دستگاه 

نمایشگر موجود 

 باشد

کامپیوترها  و 

قطعات تبدیلی و لوازم 

جانبی آن و مکمل های 

 آن

8528590 .(مانیتورها )دستگاههای دیگر نمایش 

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کامپیوترها  و   5

قطعات تبدیلی و لوازم 

جانبی آن و مکمل های 

 آن

دستگاههای نمایش تصاویر بر روی 

منحصرا  یا به شکل  "پروژکتورها  "صفحه نمایش 

اصلی،از نوع به کار رفته  در سیستم خودپردازشی 

 .71،84اطالعات، وارد شده در بند

8528620

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  30

محتوی صفحات 

نمایش تلویزیون 

نباشد و محتوی 

ر یا صفحات کامپیوت

 پروژکتورها باشد

کامپیوترها  و 

قطعات تبدیلی و لوازم 

جانبی آن و مکمل های 

 آن

دیگر دستگاههای نمایش تصاویر بر روی 

 صفحه نمایش ) پروژکتورها(.

8528690

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  30

توصیف و 

توضیحات تجاری 

منحصرا در رابطه با 

 گیرنده ها باشد.

کامپیوترها  و 

قطعات تبدیلی و لوازم 

جانبی آن و مکمل های 

 آن

دستگاههای گیرنده  تلویزیونی ، که 

جهت ادغام  با دستگاه نمایش  یا صفحه نمایش 

 ویدیویی طراحی نشده است.

8528710

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  5

رکز صنعتی موجود 

فعالیت و در حال 

باشد و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

دستگاههای ال سی دی که متضمن  

دیگر است غیر آن چه در بند عناصر اضافی 

ذکر شده است، آن دستگاههایی که    90138010

شده است، شرکت هایی که  از جانب شرکتها وارد

مجوز  مونتاژ و ساخت دستگاههای تلویزیون  

برایشان صادر شده است، بر این اساس که به طور 

کامل تلویزیون را شکل ندهد) تشکیل ندهد(، و 

 بدون پشت و بدون قوانین نصب باشد.

8528721

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

آنتن ها و بازتابنده های آنتن ها  از همه 

انواع،  اجزاء و عناصر و قطعات مهیا شده جهت  

 استعمال و استفاده با  این انواع و اقالم.

8529100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

منحصرا اجزاء و 

عناصر باشد و واحد 

را تشکیل کاملی 

 ندهد.

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات  دیگر که منحصرا یا به 

شکل اصلی جهت استفاده مهیا شده است،  همراه با 

 .28،85تا  25،85دستگاههای وارد شده در بندهای 

8529900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

شرط این که به  5

قرارداد اصولی با 

بخش عمومی 

 منعقد شود.

مواد اولیه 

 صنایع مهندسی

 دستگاههای برقی و الکتریکی جهت 

 .سیگنال دهی یا ایمنی

8530800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

دستگاههای  برقی و اجزاء و قطعات 

 .8530الکتریکی وارد شده در بند 

8530900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خطوط تولید و   10

 ابزارها

برای  و برقی دستگاه های الکتریکی

، ضد سرقت،  یا آتش هشدار صوتی یا تصویری

 سوزی  و دستگاههای مشابه.

8531100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

برق المپ های    10

وچراغها و المپ های ال 

 ای دی  و چراغهای نئون

برای  و برقی دستگاه های الکتریکی

 )غ م س(.هشدار صوتی یا تصویری

8531800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

و  دستگاه های الکتریکی اجزاء و قطعات 

به جز آن چه در  برای هشدار صوتی یا تصویری برقی

 وارد شده است. 30،85و  12،85بند 

8531900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

ثابت برای  یکی و برقیخازن های الکتر

ت هرتز با قدر  60/50فرکانسبا الکتریکی، مدارهای 

 کیلووار. 5/0واکنشی و توان واکنش پذیری و 

8532100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

دیگر خازن های الکتریکی  ثابت ، از 

 تانتالم.

8532210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

دیگر خازن های الکتریکی و برقی  ثابت،  

 از جنس آلومنیوم.الکترولیتی  

8532220

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

دیگر خازن های الکتریکی و برقی  ثابت،  

، با عایقی از جنس سرامیک ها و سفال های چند 

 الیه.

8532240

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

های الکتریکی و برقی  ثابت، دیگر خازن 

 با عایقی از جنس کاغذ و ورق یا پالستیک ها.

8532250

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

8532290 ."غ م س "خازن های ثابت دیگر 

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

یا قابل تغییر و اصالح ) خازن های متغیر 

 کنترل و تنظیم قبلی (.

8532300

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

اجزاء و قطعات خازن های برقی و 

 الکتریکی  ثابت یا متغیر یا قابل تغییر واصالح.

8532900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 کشی ها لوازم برق و برق

مقاومت های برقی و الکتریکی 

 غیرحرارتی ثابت ) غ م س(.

8533290

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

مقاومت های برقی و الکتریکی متغیر از 

سیم های درهم پیچیده و مقاومت های پتانسیومتر، 

 وات. 20با قدرت و توان = 

8533310

0 

مغازه+ دو انبار یا 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

مقاومت های برقی و الکتریکی متغیر از 

سیم های درهم پیچیده و مقاومت های پتانسیومتر، 

 وات. 20با قدرت و توان = 

8533390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

الکتریکی دیگر  مقاومت های برقی و 

 متغیر و  مقاومت های پتانسیومتر، ) غ م س(.

8533400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

اجزاء و قطعات مقاومت های برقی و 

 .8533الکتریکی  غیر حرارتی وارد شده در بند 

8533900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 برق کشی ها لوازم برق و

8534000 مدارهای چاپی.

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

 1فیوزها ی برقی و الکتریکی برای ولتاژ 

 کیلو ولت.

8535100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

قطع کننده های جریان با حرکت 

 کیلو ولت. 5،72خودکار ، با ولتاژ اتوماتیک و 

8535210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

قطع کننده های جریان با حرکت 

 کیلو ولت. 5،72اتوماتیک و خودکار ، با ولتاژ 

8535290

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

ایزوله کننده،  "تقسیم کلیدهای 

،  و کلیدهای اتصال و قطع جریان، با "سکسیونر

 کیلو ولت. 1ولتاژ 

8535300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

صاعقه گیرها و مانع های صاعقه، و 

محدود کننده های ولتاژ  و دستگاههای جذب و 

فنرهای الکتریکی و مکش صدمات الکتریکی ) کمک 

 ضربه گیرها(.

8535400

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

دستگاههای برقی و الکتریکی  جهت 

اتصال یا قطع یا محافظت  یا تقسیم مدارهای 

 ) غ م س(. کیلو ولت /ک ف 1الکتریکی  با ولتاژ 

8535900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

فیوزها و قطع کننده های جریان با 

 .کیلو ولت /= ک ف1فیوزها، ، به ولتاژ 

8536100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

قطع کننده های جریان با حرکت 

 = ک ف.1اتوماتیک ، با ولتاژ 

8536200

0 

دو انبار یا مغازه+ 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

دستگاههای دیگر جهت محافظت از 

 .کیلو ولت /= ک ف1مدارهای الکتریکی، با ولتاژ 

8536300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

V. 8536410ولت 60رله ها )رالی( با ولتاژ 

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

=ک 1و Vولت 60رله ها )رالی( با ولتاژ 

 .کیلو ولت ف

8536490

0 

انباریا مغازه+ 

دوکارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و آن  

به موجب کتاب 

تخصیص ها و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

لوازم یدکی تجهیزات و 

وسائل تولی یا حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

سوکت یا سوکت های المپ  وارد شده از 

جانب شرکت هایی که مجوز  صنعت و ساخت 

دستگاهها ی تلویزیونی  و الکترونیکی  برایشان صادر 

 شده است.

8536610

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

 هالوازم برق و برق کشی 

( و اتصاالت پریزهای برق ) دوشاخه ها

 کیلوولت. 1 –پریزهای برق ، با ولتاژ 

8536690

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

اتصاالت  و ابزارهای اتصالی جهت 

 ری.فیبرهای  نوری یا  بسته یا کابلهای  فیبرهای نو

8536700

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

8536900 دستگاههای دیگر

0 

انبار یا مغازه+ 

دوکارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و آن  

به موجب کتاب 

تخصیص ها و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

یا حمل و نقل  وسائل تولی

 یا وسایل نقلیه

لوح ها و تابلوها و میزها و کمدها و 

کابینت ها و ..  از جمله حامل ها، مجهز به دو 

دستگاه یا بیشتر  از دستگاههای وارد شده در یکی 

، جهت کنترل و  85، 36و یا  35،85از دو بند 

تنظیم یا توزیع برق ، آن چه که متضمن ابزارها یا 

است، دستگاههای  90وارده در فصل دستگاههای 

کنترل و تنظیم عددی، به جز دستگاههای تبدیلی و 

 1000با ولتاژ  17،85مبدّل های وارد شده در بند 

ولت، وارد شده  از جانب شرکت هایی که مجوز 

صنعت و ساخت دستگاههای تلویزیونی  و 

 الکترونیکی برایشان صادر شده است.

8537100

0 

دو  انبار یا مغازه+

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

.... مجهز به دو دستگاه "تابلوها "لوح ها 

جهت کنترل و تنظیم  36،85یا   35،85از دو بند 

 کیلو ولت. 1.... با ولتاژ 

8537200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

و تابلوها و میزها و کمدها و لوح ها 

کابینت ها و .حامل های دیگر جهت انواع و اقالم 

8538100

0 



 
 

 

وسائل تولی یا حمل و نقل 

 وسایل نقلیهیا 

، که به دستگاههایش مجهز  8537وارد شده در بند 

 نشده است.

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولی یا حمل و نقل 

 نقلیهیا وسایل 

اجزاء و عناصر و قطعات آماده و عمدتا 

همراه با مهیا شده جهت استعمال  و استفاده  

و  36،85و یا  85، 35دستگاههای وارده در بندهای 

 .8537یا 

8538900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

المپ های  برق   5

و چراغها و المپ های ال 

 ای دی و چراغهای نئون

) به  "سیلد بیم "چراغ های قفل دار 

 "شکل واحدهای  قفل دار که شامل  لنز و بازتابنده

 .است ( "رفلکتور

8539100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

المپ های  برق   5

و چراغها و المپ های ال 

 ای دی و چراغهای نئون

المپ ها و لوله های برقی و الکتریکی  که 

 با تنگستن روشن می با درخشش رشته ها، هالوژنه

 .می تابند و نور و روشنایی می دهندو   دنشو

8539210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

المپ های  برق   5

و چراغها و المپ های ال 

 ای دی و چراغهای نئون

المپ ها و لوله های برقی و الکتریکی ، 

می تابند و نور و روشنایی    رشته ها که با درخشش

وات  و ولتاژ=  200می دهند، به قدرت و توان =

 ولت ، ) غ م س(. 100

8539220

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

المپ های  برق   5

و چراغها و المپ های ال 

 ای دی و چراغهای نئون

المپ ها و لوله های برقی و الکتریکی 

می تابند و نور و    رشته ها دیگر، که با درخشش

 روشنایی می دهند،) غ م س(.

8539290

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

المپ های  برق   1

و چراغها و المپ های ال 

 ای دی و چراغهای نئون

که با تخلیه می   کم مصرفالمپ های  

 "د ، ند و نور و روشنایی می دهندرخش

 "کاتد "با قطب و الکترود منفی  "مهتابی"فلورسنت

 داغ و گرم.

8539311

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

توصیف و 

توضیحات تجاری 

در رابطه با المپ ها  

و لوله های برق 

دیگر باشد و آن 

 "المپ های مهتابی

با  "فلورسنت

الکترود و قطب 

منفی کاتد داغ 

 همراه باشد

المپ های  برق 

و چراغها و المپ های ال 

 نئون ای دی و چراغهای

المپ ها و لوله های  برقی و الکتریکی 

دیگر که با تخلیه می درخشند و نور و روشنایی می 

با قطب و الکترود   "مهتابی "فلورسنت "دهند، 

 داغ و گرم. "کاتد "منفی 

8539319

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

المپ های  برق   5

و چراغها و المپ های ال 

 ای دی و چراغهای نئون

ها و لوله های  برقی و الکتریکی که المپ 

با تخلیه می درخشند و نور و روشنایی می دهند) غ 

 (.م س

8539390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

المپ های  برق   5

و چراغها و المپ های ال 

 ای دی و چراغهای نئون

8539410 المپ های برقی قوسی شکل و قوس دار

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

المپ های  برق   5

و چراغها و المپ های ال 

 ای دی و چراغهای نئون

المپ ها و لوله های  برقی و الکتریکی، 

 دارای اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز.

8539490

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

المپ های  برق   5

و چراغها و المپ های ال 

 ای دی و چراغهای نئون

دریچه های منابع نور و روشنایی از 

دوگانه و دومنظوره ، عامل نور و روشنایی  ال ای 

:واحدهای دریچه های دوگانه و دومنظوره عامل "دی

 ."ال ای دی"نور و روشنایی 

8539510

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

المپ های  برق   5

و چراغها و المپ های ال 

 ای دی و چراغهای نئون

منابع نور و روشنایی از دریچه های 

دوگانه و دومنظوره ، عامل نور و روشنایی  ال ای 

:المپ های  دریچه های دوگانه و دومنظوره ، "دی

 ."ال ای دی"عامل نور و روشنایی

8539520

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات  و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

اجزاء و قطعات  المپ ها و لوله های برقی 

 39برقی وارد شده در بند و الکتریکی و چراغ های 

85 . 

8539900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوله های انرژی   1

 خورشیدی و لوازم آن

 "هادیود"دریچه های دوگانه و دومنظوره 

، به جز دریچه "ال ای دی "عامل نور و روشنایی

 .های دوگانه و دومنظوره حساس نور و روشنایی

8541100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات  و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

ستورهای یستورها ؟  غیر ترانزیترانز

 فاتالانتشار و نور و روشنایی، با میانگین  به حساس

 .Wوات 1کمتر از 

8541210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات  و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

ستورهای یستورها ؟  غیر ترانزیترانز

 نور و روشنایی) غ م س(. به حساس

8541290

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات  و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

عناصر سازنده  ترانزیستور، تایرستورها  و 

دیاک و ترایاک  به جز ازارهای حساس به نور و 

 روشنایی.

8541300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوله های انرژی   1

 آن خورشیدی و لوازم

ابزارهای نیمه اتصالی )نیمه بردار، نیمه 

به نور و روشنایی، درآن باره،  سانتقال دهنده(، حسا

سلولهای نوری فتوولتائیک مطرح است، هرچند که  

مونتاژ شده باشد  یا  "مودیول "به شکل واحدهای 

به شکل لوح ها و تخته ها، دریچه ها ی دوگانه و 

فراهم و مهیا شده باشد، که   "دیودها "دومنظوره

باشد: دریچه   "ال ای دی "عامل نور و روشنایی

ال  "دوگانه و دومنظوره عامل نور و روشناییهای 

 ."ای دی

8541410

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوله های انرژی   1

 خورشیدی و لوازم آن

ابزارهای نیمه اتصالی )نیمه بردار، نیمه 

انتقال دهنده(، حساس به نور و روشنایی، درآن باره، 

سلولهای نوری فتوولتاتیک مطرح است، هرچند که  

مونتاژ شده باشد  یا  "مودیول "شکل واحدهای به 

8541420

0 



 
 

 

به شکل لوح ها و تخته ها، دریچه ها ی دوگانه و 

فراهم و مهیا شده باشد، که   "دیودها "دومنظوره

باشد:سلول های   "ال ای دی "عامل نور و روشنایی

 "مودیول "نوری ولتانیک  که به شکل   واحدهای 

و تخته ها، مونتاژ نشده باشد  یا به شکل لوح ها 

فراهم و   "دیودها "دریچه ها ی دوگانه و دومنظوره

 مهیا نشده باشد.

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوله های انرژی   1

 خورشیدی و لوازم آن

ابزارهای نیمه اتصالی )نیمه بردار، نیمه 

انتقال دهنده(، حساس به نور و روشنایی، درآن باره، 

فتوولتائیک مطرح است، هرچند که  سلولهای نوری 

مونتاژ شده باشد  یا  "مودیول "به شکل واحدهای 

به شکل لوح ها و تخته ها، دریچه ها ی دوگانه و 

فراهم و مهیا شده باشد، که   "دیودها "دومنظوره

باشد: سلولهای   "ال ای دی "عامل نور و روشنایی

نور و روشنایی و سلول های نوری ولتانیک که به 

کل واحدهایی مونتاژ شده  یا به شکل لوح ها و ش

 تخته هایی فراهم و مهیا شده باشد.

8541430

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوله های انرژی   1

 خورشیدی و لوازم آن

دیگر ابزارهای نیمه اتصالی )نیمه بردار، 

نیمه انتقال دهنده(، حساس به نور و روشنایی، درآن 

فتوولتائیک مطرح است، هرچند باره، سلولهای نوری 

مونتاژ شده باشد   "مودیول "که  به شکل واحدهای 

یا به شکل لوح ها و تخته ها، دریچه ها ی دوگانه و 

8541490

0 



 
 

 

فراهم و مهیا شده باشد، که   "دیودها "دومنظوره

 باشد.  "ال ای دی "عامل نور و روشنایی

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوله های انرژی   1

 خورشیدی و لوازم آن

نیمه بردار، نیمه  "ابزارهای نیمه اتصالی 

دیگر: مبدل های نیمه  "ناقل و نیمه انتقال دهنده

 . "نیمه بردار "اتصالی 

8541510

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

لوله های انرژی   1

 خورشیدی و لوازم آن

نیمه بردار، نیمه  "ابزارهای نیمه اتصالی

 : غیر آن.دیگر  "انتقال دهنده

 

8541590

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

برقی و  -کریستال ها وبلورها ی پیزو

 الکتریکی ترکیب یافته.

8541600

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و عناصر و قطعات  دریچه های 

دومنظوره و دوگانه  و ترانزیستورها  و انواع و اقالم 

 .8541دیگر بند 

8541900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کامپیوترها و   1

قطعات تبدیلی و لوازم 

 جانبی و مکمل های آن

پردازش ها و کنترل ها و نظارت ها، 

تغییردهنده و هرچند که با حافظه ها یا عناصر 

 مبدّل ها  ادغام شده باشد.

8542310

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

کامپیوترها و   1

قطعات تبدیلی و لوازم 

 جانبی و مکمل های آن

8542320 حافظه های الکترونیکی پیشرفته

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

غ م  "پیشرفته . مدارهای الکترونیکی 

 ."س

8542390

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   1

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات الکترونیکی پیشرفته از 

 .8542بند 

8542900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

برقی و  ذرات تسریع کننده های 

 الکتریکی

8543100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   1

 لوازم برق و برق کشی ها

مولدها و ژنراتورهای سیگنالهای برقی و 

 الکتریکی

8543200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

منحصرا  5

دستگاههای کنترل  

 از این قلم باشد

تجهیزات و 

 برق کشی هالوازم برق و 

8543700 ابزارها و دستگاههای دیگر

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

 اجزاء و قطعات ابزارها و دستگاههای برقی

ضع و الکتریکی، دارای وظایف قائم به ذات، که در مو

 ذکر نشده است. 85و مکان دیگر از فصل 

8543900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

کابل ها با یک محور و محور واحد و دیگر 

با محور واحد  و کانکتورها  اتصاالت برقی و الکتریکی

 هرچند که مجهز به اتصاالت باشد.

8544200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

شمع های مجموعه های سیم ها جهت 

سوختنی و مجموعه های دیگر سیم ها  از انواع به 

 کار رفته در وسایل نقلیه و حمل و نقل.

8544300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

 "کانکتورهای"و الکتریکی اتصاالت برقی

ولت ، مجهز به ابزارهای جانبی 1000دیگر؟ با ولتاژ  

 اتصال.

8544420

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

 کانکتورهای "اتصاالت برقی و الکتریکی

ولت ، مجهز به ابزارهای جانبی 1000دیگر؟ با ولتاژ  

 اتصال.

8544490

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

دیگر؟ باولتاژ  "کانکتورهای"اتصاالت برقی

 .Vولت1000افزون بر 

8544600

0 



 
 

 

قطعا

ت تبدیلی و 

لوازم یدکی 

تجهیزات وسائل 

تولید یا حمل و 

نقل یا وسایل 

 نقلیه

;

HF

G 

IH 

HC 

K,U 

TDF

VIH

D 

K,V

D 

8544700 نوریکابالها  از فیبرهای   

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

از جنس زغال، از انواع به یی قطب ها 

 کاررفته در فرها و تنورها و کوره ها.

8545110

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

تجهیزات و لوازم یدکی 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

از جنس زغال،به غیر از انواع یی قطب ها 

 به کاررفته در فرها و تنورها و کوره ها.

8545190

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

از انواع به کار  ی پاک کننده زغال ها

 رفته جهت اهداف برقی و الکتریکی.

8545200

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

زغال های المپ ها و زغال های مجموعه 

های سلول های مولد  و انواع دیگر از زغال، جهت 

 اهداف برقی و الکتریکی.

8545900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

8546100 عایق های شیشه ای برق

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

8546200 برق "سفالی "عایق های سرامیکی

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

از سرامیکی و عایق های برق ) به غیر 

 سفالی و شیشه ای(.

8546300

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

قطعات عایق برق از جنس  سفال و 

سرامیک، جهت ابزارها و دستگاهها و تجهیزات برقی 

 و الکتریکی.

8547100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

 کشی هالوازم برق و برق 

قطعات عایق برق  از جنس پالستیک ها  

جهت ابزارها و دستگاهها و تجهیزات برقی و 

 الکتریکی

8547200

0 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

قطعات عایق برق جهت ابزارها و 

دستگاهها و تجهیزات برقی و الکتریکی، کال از مواد 

 ."غ م س"ساخته شده است "شدهایزوله  "عایق

8547900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

تجهیزات ثابت جهت خطوط راه آهن  یا 

مشابه آن ؟دستگاههای مکانیکی جهت سیگنال و 

 آن.کنترل و نظارت ...، اجزاء و عناصر  وقطعات 

8608000

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   10

 خودروهای سنگین

کانتینرهای طراحی شده  و مجهز 

خصوصا  با یک وسیله یا بیشتر از وسائل نقلیه و 

 حمل و نقل.

8609000

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  1

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و آن 

به موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

عوامل و عناصر سازنده و تشکیل دهنده 

ساخت تراکتورهای واردشده از جانب شرکت هایی 

که مجوز  صنعت و ساخت و مونتاژ تراکتور برایشان 

 شده است. صادر

8701101

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

توصیف تجاری 

تحت عنوان دسته 

یا مجموعه یا فصل 

 باشد.

تراکتورهای 

 کشاورزی

8701109 تراکتورهای کشاورزی

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   20

خودروها و ماشین های 

 سنگین

و فرایند  پیستون ها مجهز به موتور دارای

اشتعال درآن با فشار صورت می گیرد. ) دیزلی یا 

 نیمه دیزلی(

8701210

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   20

خودروها و ماشین های 

 سنگین

مجهز شده به این منظور که دو موتور با 

یی اند که  هم حرکت کنند ، موتور دارای پیستون ها 

درآن، با فشار    "شعله ورشدن "فرایند اشتعال 

صورت می گیرد) دیزلی  یا نیمه دیزلی( و موتور 

 برقی و الکتریکی است.

8701220

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   20

خودروها و ماشین های 

 سنگین

مجهز شده به این منظور که دو موتور با 

هم حرکت کنند ، موتور دارای پیستون ها یی اند که  

درآن با جرقه و   "شعله ورشدن "فرایند اشتعال 

شراره صورت می گیرد و موتور برقی و الکتریکی 

 است.

8701230

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   20

خودروها و ماشین های 

 سنگین

به منظور مجهز به موتور الکتریکی فقط 

 نیروی محرکه

8701240

0 

تجهیزات و   20 

خودروها و ماشین های 

 سنگین

8701290 :تراکتورهای جاده ای نیمه تریلرهاغیرآن. 

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ 

دوکارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  1

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  یا حمل و 

 نقلیه نقل یا وسائل

عناصر تشکیل دهنده و سازنده جهت 

ساخت و تولید تراکتورهای وارد شده از جانب 

شرکت هایی که مجوز صنعت و ساخت ومونتاژ 

 تراکتورها برایشان صادر شده است.

8701301

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

توصیف و شرح 

تجاری  تحت 

عنوان دسته یا 

مجموعه  یا فصل 

 باشد

تراکتورهای 

 کشاورزی

8701309 تراکتورهای کشاورزی

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

سرلوکوموتیوه  20

 ا

تراکتورهای جاده ای  از نوع ماشین ها ی 

 نیمه تیلرها

8701911

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  1

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

تراکتورهای وارد شده از جانب شرکت هایی که 

مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ تراکتورها برایشان 

 صادر شده است.

8701919

1 



 
 

 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

یا مغازه+ دو  انبار

 کارگر

به شرط این که  5

توصیف و شرح 

تجاری  تحت 

عنوان دسته یا 

مجموعه  یا فصل 

 باشد

تراکتورهای 

 کشاورزی

8701919 تراکتورهای کشاورزی

9 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

از نوع ماشین های  تراکتورهای جاده ای سرلوکوموتیوها  20

 نیمه تریلر.

8701921

0 

مغازه+ انبار یا 

دوکارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  1

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت تراکتورهای 

از جانب شرکت هایی که مجوز صنعت و وارد شده 

 ساخت و مونتاژ تراکتورها برایشان صادر شده است.

8701929

1 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

توصیف و شرح 

تجاری  تحت 

عنوان دسته یا 

تراکتورهای 

 کشاورزی

8701929 تراکتورهای کشاورزی

9 



 
 

 

مجموعه  یا فصل 

 باشد

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تراکتورهای جاده ای از نوع ماشین های  سر لکوموتیوها  20

 نیمه تریلر.

8701931

0 

انبار یا مغازه+ 

دوکارگر + 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  1

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

تراکتورهای وارد شده از جانب شرکت هایی که 

مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ تراکتورها برایشان 

 صادر شده است.

8701939

1 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

توصیف و شرح 

تجاری  تحت 

یا  عنوان دسته

مجموعه  یا فصل 

 باشد

تراکتورهای 

 کشاورزی

8701939 تراکتورهای کشاورزی

9 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تراکتورهای جاده ای از نوع ماشین های  سر لوکوموتیوها  20

 نیمه تریلر.

8701941

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  1

مرکز صنعتی 

در حال موجود و 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

تراکتورهای وارد شده از جانب شرکت هایی که 

مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ تراکتورها برایشان 

 شده است.صادر 

8701949

1 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

توصیف و شرح 

تجاری  تحت 

عنوان دسته یا 

مجموعه  یا فصل 

 باشد

تراکتورهای 

 کشاورزی

8701949 تراکتورهای کشاورزی

9 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تراکتورهای جاده ای از نوع ماشین های  سرلوکوموتیوها  20

 نیمه تریلر.

8701951

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  1

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

تراکتورهای وارد شده از جانب شرکت هایی که 

مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ تراکتورها برایشان 

 صادر شده است.

8701959

1 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  5

توصیف و 

توضیحات تجاری 

تحت عنوان دسته  

یا مجموعه یا فصل 

 باشد

تراکتورهای 

 کشاورزی

8701959 تراکتورهای کشاورزی

9 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خودروها و   30

 ماشین های خدماتی

ماشین های مهیا شده جهت انتقال  ده 

فرد  یا بیشتر ، افرادی که راننده ، دربینشان است، 

فقط مجهز شده به موتور دارای پیستون ها است که 

 "درآن، با فشار "شعله ورشدن "فرایند اشتعال

حمل و جهت ماشین های   "دیزلی یا نیمه دیزلی

 صندلی. 25نقل با تعداد صندلی بیش از 

8702104

0 

انبار  یا مغازه+ 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  20

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  یا حمل و 

 نقل یا وسائل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

های گردشگری وارد شده از جانب شرکت ماشین 

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8702105

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

خودروها و   30

 ماشین های خدماتی

ماشین های مهیا شده جهت انتقال  ده 

با است،فرد  یا بیشتر ، افرادی که راننده ، دربینشان 

فقط مجهز شده به موتور  ،حرکت کنند دو موتور

8702204

0 



 
 

 

شعله  "دارای پیستون ها است که فرایند اشتعال

  "دیزلی یا نیمه دیزلی "درآن، با فشار "ورشدن

جهت ماشین های حمل و نقل با تعداد صندلی بیش 

 صندلی. 25از 

انبار  یا مغازه+ 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  20

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

ساخت و مونتاژ ماشین ها  هایی که مجوز صنعت و 

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8702205

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

ماشین ها  و   30

خودروها ی خدماتی  با 

تن به  5،3محموله و بار )

 باال(

ماشین های مهیا شده جهت انتقال  ده 

با فرد  یا بیشتر ، افرادی که راننده ، دربینشان است، 

فقط مجهز شده به موتور ، حرکت کنند دو موتور

شعله  "دارای پیستون ها است که فرایند اشتعال

درآن، با فشارصورت می گیرد و موتور  "ورشدن

 است.  "دیزلی یا نیمه دیزلی "برقی و الکتریکی،

8702209

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

ماشین ها و   30

 خودروها

ماشین های مهیا شده جهت انتقال  ده 

فرد  یا بیشتر ، افرادی که راننده ، دربینشان است، با 

دو موتورحرکت کنند، فقط مجهز شده به موتور 

 "دارای پیستون های متناوب است که فرایند اشتعال

درآن، با جرقه و شراره صورت می  "شعله ورشدن

8702304

0 



 
 

 

دیزلی یا نیمه  "گیرد و موتور برقی و الکتریکی،

قلیه  با صندلی جهت ماشین ها و وسایل ن  "دیزلی

 نفر است. 25های بیشتر از 

 

یا مغازه+  انبار 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  20

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 وسایل نقلیهنقل یا 

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8702305

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

ماشین ها و   30

خودروهای خدماتی با بار و 

 باال .تن به  5،3محموله 

ماشین های مهیا شده جهت انتقال  ده 

فرد  یا بیشتر ، افرادی که راننده ، دربینشان است، با 

دو موتور حرکت کنند، فقط مجهز شده به موتور 

 "دارای پیستون های متناوب است که فرایند اشتعال

درآن، با شراره و جرقه صورت می  "شعله ورشدن

دیزلی یا نیمه  "گیرد و موتور برقی و الکتریکی،

 است.  "دیزلی

8702309

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

ماشین ها و   30

 خودروهای خدماتی

ماشین های مهیا شده جهت انتقال  ده 

فرد  یا بیشتر ، افرادی که راننده ، دربینشان است، 

الکتریکی و برقی به منظور  فقط مجهز شده به موتور

8702404

0 



 
 

 

جهت ماشین ها و وسایل نقلیه  با  حرکت است،

 نفر است. 25صندلی های بیشتر از 

 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  20

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

تولید یا حمل و وسائل 

 نقل یا وسایل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8702405

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

ماشین ها و   30

و خودروهای خدماتی با بار 

 تن به باال . 5،3محموله 

ماشین های مهیا شده جهت انتقال  ده 

فرد  یا بیشتر ، افرادی که راننده ، دربینشان است، 

 ."فقط مجهز شده به موتور برقی جهت حرکت است

8702409

0 

انباریا مغازه + دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

30  

جهت موسسه یا 

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 برایشان صادر شده است.با یک سالن 

8703211

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

30  

جهت موسسه یا 

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

تشکیل دهنده و سازنده ساخت عناصر 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8703221

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

محتوی ماشین ها و 

خودروهای 

گردشگری  با همه 

 انواعش نباشد

های ماشین 

دفن  -خدماتی )آمبوالنس

 مردگان(

ی ماشین های گردشگری و ماشین ها

، ماشینی که اساسا جهت انتقال افراد  طراحی دیگر

وارد  02،87از آن در بندکه  شده است) غیر آن چه 

  "بریک  "شده است( درآن باره ماشین های استیشن

و ماشین های مسابقه ای آمبوالنس) گنجایش و 

سانتیمتر  1500آن افزون بر  وسعت  اسیلندر 

تجاوز  3سانتیمتر مکعب  3000و از  3مکعب 

 ( مطرح است.ننماید

8703231

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

محتوی ماشین ها و 

خودروهای 

گردشگری  با همه 

 انواعش نباشد

ماشین های 

دفن  -خدماتی )آمبوالنس

 مردگان(

های  ماشین های گردشگری و ماشین

دیگر، ماشینی که اساسا جهت انتقال افراد  طراحی 

وارد  02،87شده است) غیر آن چه  که از آن در بند

  "بریک  "شده است( درآن باره ماشین های استیشن

و ماشین های مسابقه ای جهت انتقال مردگان و 

افراد مرده و زندانی ها ) گنجایش و وسعت  اسیلندر  

8703232

0 



 
 

 

 3000و از  3تر مکعب سانتیم 1500آن افزون بر 

 تجاوز ننماید( مطرح است. 3سانتیمتر مکعب 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  30

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

یا حمل و وسائل تولید 

 نقل یا وسایل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8703239

4 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

محتوی ماشین ها و 

خودروهای 

گردشگری  با همه 

 انواعش نباشد

ماشین های 

دفن  -خدماتی )آمبوالنس

 مردگان(

ماشین های گردشگری و ماشین های 

دیگر، ماشینی که اساسا جهت انتقال افراد  طراحی 

وارد  02،87شده است) غیر آن چه  که از آن در بند

  "بریک  "شده است( درآن باره ماشین های استیشن

ای آمبوالنس) گنجایش و و ماشین های مسابقه 

سانتیمتر  3000وسعت  اسیلندر  آن افزون بر 

تجاوز  3سانتیمتر مکعب  3200و از  3مکعب 

 ننماید( مطرح است.

8703241

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

محتوی ماشین ها و 

خودروهای 

گردشگری  با همه 

 انواعش نباشد

ماشین های 

دفن  -خدماتی )آمبوالنس

 مردگان(

ماشین های گردشگری و ماشین های 

دیگر، ماشینی که اساسا جهت انتقال افراد  طراحی 

وارد  02،87شده است) غیر آن چه  که از آن در بند

  "بریک  "شده است( درآن باره ماشین های استیشن

و ماشین های مسابقه ای جهت انتقال مردگان و 

8703242

0 



 
 

 

وسعت  سیلندر افراد مرده و زندانی ها ) گنجایش و 

است( مطرح 3سانتیمتر مکعب   3000آن افزون بر 

 است.

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  30

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

یا حمل و  وسائل تولید

 نقل یا وسایل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8703249

3 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  30

صنعتی  مرکز

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

ماشین ها  هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ 

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8703311

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

محتوی ماشین ها و 

خودروهای 

گردشگری  با همه 

 انواعش نباشد

ماشین های 

دفن  -خدماتی )آمبوالنس

 مردگان(

ماشین های گردشگری و ماشین های 

دیگر، ماشینی که اساسا جهت انتقال افراد  طراحی 

وارد  02،87شده است) غیر آن چه  که از آن در بند

  "بریک  "شده است( درآن باره ماشین های استیشن

و ماشین های مسابقه ای آمبوالنس) گنجایش و 

8703321

0 



 
 

 

سانتیمتر  1500وسعت  اسیلندر  آن افزون بر 

تجاوز  3سانتیمتر مکعب  2500و از  3مکعب 

 ننماید( مطرح است.

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

محتوی ماشین ها و 

خودروهای 

گردشگری  با همه 

 انواعش نباشد

ماشین های 

دفن  -خدماتی )آمبوالنس

 مردگان(

ماشین های گردشگری و ماشین های 

دیگر، ماشینی که اساسا جهت انتقال افراد  طراحی 

وارد  02،87شده است) غیر آن چه  که از آن در بند

  "بریک  "شده است( درآن باره ماشین های استیشن

و ماشین های مسابقه ای جهت انتقال مردگان و 

افراد مرده و زندانی ها ) گنجایش و وسعت  سیلندر 

و از  است3سانتیمتر مکعب   1500آن افزون بر 

 ( مطرح است.سانتیمتر مکعب تجاوز ننماید 2500

8703322

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  30

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

یدکی تجهیزات و لوازم 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8703329

3 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

محتوی ماشین ها و 

خودروهای 

ماشین های 

دفن  -خدماتی )آمبوالنس

 مردگان(

ماشین های گردشگری و ماشین های 

دیگر، ماشینی که اساسا جهت انتقال افراد  طراحی 

وارد  02،87شده است) غیر آن چه  که از آن در بند

  "بریک  "شده است( درآن باره ماشین های استیشن

8703331

0 



 
 

 

گردشگری  با همه 

 انواعش نباشد

و ماشین های مسابقه ای آمبوالنس) گنجایش و 

سانتیمتر  2500وسعت  اسیلندر  آن افزون بر 

 می باشد( مطرح است. 3مکعب  

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

محتوی ماشین ها و 

خودروهای 

گردشگری  با همه 

 انواعش نباشد

ماشین های 

دفن  -خدماتی )آمبوالنس

 مردگان(

ماشین هایی جهت انتقال مردگان و افراد 

مرده و زندانیان که مجهز به یک موتور دیزلی است 

سانتیمتر  2500که ظرفیت و گنجایش  سیلندر آن 

 است. 3مکعب 

8703332

0 

انبار  یا مغازه+ 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  30

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

آن به فعالیت و 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید یا حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 شده است.با یک سالن برایشان صادر 

8703339

4 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی ماشین ها و 

خودروهای 

گردشگری  با همه 

 انواعش نباشد

ماشین های 

دفن  -خدماتی )آمبوالنس

 مردگان(

ماشین های دیگر،  به منظور حرکت که 

مجهز شده به یک موتور متناوب با پیستون هایی 

درآن، با جرقه و  "ورشدنشعله  "است که اشتعال 

شراره  صورت می گیرد، و موتور برقی و الکتریکی 

است، غیر آن ماشین هایی که بارگیری آن با 

 اتصالش به منبع خارجی  انرژی برقی و الکتریکی

 ممکن است.

8703400

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی ماشین ها و 

خودروهای 

گردشگری  با همه 

 انواعش نباشد

ماشین های 

دفن  -خدماتی )آمبوالنس

 مردگان(

ماشین های دیگر،  به منظور حرکت که 

مجهز شده به یک موتور دارای پیستون هایی است 

دیزلی  "درآن، با فشار  "شعله ورشدن "که اشتعال 

صورت می گیرد، و موتور برقی و  "و نیمه دیزلی

بارگیری آن الکتریکی است، غیر آن ماشین هایی که 

با اتصالش به منبع خارجی  انرژی برقی و الکتریکی 

 ممکن است.

8703500

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی ماشین ها و 

خودروهای 

گردشگری  با همه 

 انواعش نباشد

ماشین های 

دفن  -خدماتی )آمبوالنس

 مردگان(

ماشین های دیگر،  به منظور حرکت که 

شده به یک موتور متناوب با پیستون هایی مجهز 

درآن، با جرقه و  "شعله ورشدن "است که اشتعال 

شراره  صورت می گیرد، و موتور برقی و الکتریکی 

است، غیر آن ماشین هایی که بارگیری آن با 

اتصالش به منبع خارجی  انرژی برقی و الکتریکی 

 ممکن است.

8703600

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی ماشین ها و 

خودروهای 

گردشگری  با همه 

 انواعش نباشد

ماشین های 

دفن  -خدماتی )آمبوالنس

 مردگان(

ماشین های دیگر،  به منظور حرکت که 

مجهز شده به یک موتور دارای پیستون هایی است 

دیزلی  "درآن، با فشار  "شعله ورشدن "که اشتعال 

گیرد، و موتور برقی و  صورت می "و نیمه دیزلی

الکتریکی است، غیر آن ماشین هایی که بارگیری آن 

با اتصالش به منبع خارجی  انرژی برقی و الکتریکی 

 ممکن است.

8703700

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

محتوی ماشین ها و 

خودروهای 

گردشگری  با همه 

 انواعش نباشد

ماشین های 

دفن  -)آمبوالنسخدماتی 

 مردگان(

ماشین های دیگر، فقط مجهّز شده به 

 موتور برقی و الکتریکی  به منظور حرکت.

8703800

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

محتوی ماشین ها و 

خودروهای 

گردشگری  با همه 

 انواعش نباشد

ماشین های 

دفن  -خدماتی )آمبوالنس

 مردگان(

گردشگری و ماشین های ماشین های 

دیگر، ماشینی که اساسا جهت انتقال افراد  طراحی 

وارد  02،87شده است) غیر آن چه  که از آن در بند

  "بریک  "شده است( درآن باره ماشین های استیشن

 و ماشین های مسابقه ای آمبوالنس مطرح است.

8703901

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  20

ماشین ها و محتوی 

خودروهای 

گردشگری  با همه 

 انواعش نباشد

ماشین های 

دفن  -خدماتی )آمبوالنس

 مردگان(

ماشین های گردشگری و ماشین های 

دیگر، ماشینی که اساسا جهت انتقال افراد  طراحی 

وارد  02،87شده است) غیر آن چه  که از آن در بند

  "بریک  "شده است( درآن باره ماشین های استیشن

و ماشین های مسابقه ای جهت انتقال مردگان و 

 افراد مرده و زندانی ها مطرح است.

8703902

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  30

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

قطعات تبدیلی 

تجهیزات و لوازم یدکی 

وسائل تولید  وحمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8703909

5 



 
 

 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

ماشین ها و   20

خدماتی با بار و خودروهای 

 تن به باال 5،3محموله 

ماشین ها جهت انتقال کاالها، که جهت 

 "دمپر"استفاده در خارج از جاده ها و راههای 

 طراحی شده است.

8704100

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به استثناء خودروها  20

و ماشین های 

VAN 

ماشین ها و 

خودروهای خدماتی با بار و 

 باال تن به 5،3محموله 

جهت  van "ون"ماشین های بسته 

انتقال کاالها که مجهز به موتور دیزلی است که 

 تن است. 5ظرفیت و گنجایش آن، = 

8704211

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  10

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 استاعتبارنامه 

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8704212

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که بار  20

 و محموله

تن به باال  3، 5

 باشد

ماشین ها و 

خودروهای خدماتی با بار و 

 تن به باال 5،3محموله 

 ون(-ماشین ها ) به جز ماشین های بسته

جهت انتقال کاالها که مجهز به موتور دیزلی است 

 تن است. 5که ظرفیت و گنجایش آن، = 

8704219

0 



 
 

 

دو انبار یا مغازه+ 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  10

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

از جانب شرکت  ماشین های گردشگری وارد شده

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8704221

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که   20

توصیف تجاری 

تحت عنوان دسته 

یا مجموعه  یا فصل 

 درج شود

 

ماشین ها و 

خودروهای خدماتی با بار و 

 تن به باال 5،3محموله 

ماشین های خدماتی به ظرفیت و 

 (.تن به باال  5،3گنجایش )

8704229

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

10  

جهت موسسه یا 

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

حمل و وسائل تولید  و 

 نقل یا وسایل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8704231

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که   20

توصیف تجاری 

تحت عنوان دسته 

مجموعه  یا فصل  یا

 درج شود

 

ماشین ها و 

خودروهای خدماتی با بار و 

 تن به باال 5،3محموله 

ماشین های خدماتی به ظرفیت و 

 تن به باال (. 5،3گنجایش )

8704239

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  10

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

کتاب  موجب

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8704312

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  10

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8704321

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  10

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 ارنامه استاعتب

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

عناصر تشکیل دهنده و سازنده ساخت 

ماشین های گردشگری وارد شده از جانب شرکت 

هایی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها  

 با یک سالن برایشان صادر شده است.

8704901

0 

مغازه+ دو انبار یا 

 کارگر

باالبرهای   10

 چنگالی

8705100 ."ماشین های باالبر"جرثقیل ها 

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   10

 ماشین های سنگین

8705200 "دیریک"ماشین های حفاری 

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   10

 ماشین های سنگین

8705300 ماشین های آتش نشانی

0 

یا مغازه+ دو  انبار

 کارگر

تجهیزات و   10

 ماشین های سنگین

8705400 ماشین های میکسر و مخلوط کن بتن

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

تجهیزات و   10

 ماشین های سنگین

ماشین ها جهت استفاده های خاص)غ م 

 س(.

8705900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

بدنه ها ) شاسی ها ی ماشین های 

گردشگری  دارای موتورها جهت انتقال افراد و 

 04،87و  03،87و  02،87کاالهایی که در بندهای

وارد شده است، و آنها از جانب شرکت هایی که 

مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها و وسایل 

 نقلیه برایشان صادر گشته ، وارد شده است.

8706003

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

کتاب موجب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

بدنه های ماشین های وارده در بندهای 

، درآن باره اتاقهای رانندگی  87، 05تا  01،87

واردشده از طرف شرکت ها مطرح است، آن شرکت 

مونتاژ ماشین ها و هایی که مجوز صنعت و ساخت و 

 تراکتورها و وسایل نقلیه  برایشان صادر شده است.

8707102

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که  10

توصیف تجاری 

منحصرا   در رابطه 

با اتاقهای هدایت و 

راهبری و رانندگی  

 کامیون ها باشد

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

غیرآن، بدنه های ماشین های وارده در 

، درآن باره اتاقهای  87، 05تا  01،87بندهای 

 رانندگی واردشده از طرف شرکت ها مطرح است.

8707909

0 



 
 

 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

گیرها و اجزاء و قطعات آن جهت ضربه 

) غ  05،87تا  01،87ماشین های وارده در بندهای 

 م س.

8708109

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

کمربندهای ایمنی  جهت ماشین های 

 غ م س.)  05،87تا  01،87وارده در بندهای 

8708219

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

لوازم ماشین غیر آن از اجزاء و قطعات و 

،  05،87تا  01،87ها و خودروهای وارده در بندهای

لوازم تاسیسات و موسساتی که مجوز صنعت و 

 ساخت و مونتاژ ماشین ها برایشان صادر شده است.

8708291

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

أجزاء و لوازم و قطعات دیگر بدنه های 

،)غ  87، 05تا  01،87ماشین های وارده در بندهای 

 م س(.

8708299

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

به شرط این که   10

توصیف تجاری 

قطعات تبدیلی 

یدکی تجهیزات و لوازم 

ترمزها  و ترمزهای کمکی ) ترمزهای 

 وو( و اجزاء و قطعات آن.سر

8708309

0 



 
 

 

منحصرا در رابطه با  

ترمز ها  و ترمزهای 

کمکی و ترمز 

سیرفو و اجزاء و 

 عناصر آن باشد

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 است اعتبارنامه

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

وارد "گیربکس"جعبه های تغییر سرعت 

شده از جانب شرکت هایی که مجوز صنعت و 

 ساخت و مونتاژ ماشین ها برایشان صادر شده است.

8708401

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

یدکی تجهیزات و لوازم 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

جعبه های تغییر سرعت 

جهت ماشین های وارده در بندهای "گیربکس"

 ،)غ م س(. 87، 05تا  01،87

8708409

0 

انبار یا مغازه + 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

کتاب  موجب

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

محورهای محرک با ترکیب سرعت 

) تغییر دهنده سرعت(، هرچند که به عناصر متغیر

تشکیل دهنده و سازنده دیگر جهت انتقال حرکت  و 

محرک(مجهز ) غیر  "بلبرینگ"محورهای حامل

باشند، لوازم  و مقتضیات تاسیسات و مراکزی که 

8708501

0 



 
 

 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها برایشان 

 صادر شده است.

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

 "محورهای محرک و محورهای حامل

جهت  ماشین های وارده در بندهای  "بلبرینگ

 ،)غ م س(. 87، 05تا  01،87

8708509

0 

انبار یا مغازه + 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

تولید  و حمل و وسائل 

 نقل یا وسایل نقلیه

چرخها و دوالب ها و اجزاء و قطعات  و 

وازم آن،  لوازم  و مقتضیات تاسیسات و مراکزی که ل

مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها برایشان 

 صادر شده است.

8708701

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

تولید  و حمل و وسائل 

 نقل یا وسایل نقلیه

دوالب ها و چرخ ها و اجزاء و قطعات  و 

لوازم آن، جهت  ماشین های وارده در بندهای 

 .87، 05تا  01،87

8708709

0 

انبار یا مغازه+ دو 

 کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

تعلیق و اجزاء و قطعات آن سیستم های 

تا  01،87...... جهت  ماشین های وارده در بندهای 

05 ،87. 

8708809

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

تجهیزات و لوازم یدکی 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

آبی ) رادیاتورها( و کولرهای حرارتی 

اجزاء و قطعات آن،  لوازم  و مقتضیات تاسیسات و 

مراکزی که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین 

 ها برایشان صادر شده است.

8708911

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

یدکی تجهیزات  و لوازم

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

کولرهای حرارتی آبی  جهت  ماشین 

 .87، 05تا  01،87های وارده در بندهای 

8708919

0 

انبار یا مغازه + 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

 تخصیصات و

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

و اجاء و  اگزوز های صدا خفه کن و لوله

لوازم  و مقتضیات تاسیسات و مراکزی   قطعات آن، 

که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها 

 برایشان صادر شده است.

8708921

0 

مغازه + انبار یا 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

و اجزاء و قطعات آن برای  صدا خفه کن

 .8705تا  8701ماشین های وارده در بند

8708929

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

به شرط این که   10

توصیف تجاری 

منحصرا  در رابطه 

ها و اجزاء و  با کالچ

 عناصر آن باشد

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

8708939 کالچ ها و اجزاء و قطعات آن

0 

انبار یا مغازه + 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه یا  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت و آن به 

موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

شفت ها و ستون ها و پایه ها وچرخ ها، 

و  اجزاء و  فرمان راهبری و هدایت و جعبه های

قطعات آن. لوازم  و مقتضیات تاسیسات و مراکزی 

که مجوز صنعت و ساخت و مونتاژ ماشین ها 

 برایشان صادر شده است.

8708941

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

راهبری و  چرخ ها، شفت ها و جعبه های

و  اجزاء و قطعات آن. جهت ماشین  فرمان هدایت و

 .8705تا  8701های وارده در بندهای

 

8708949

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

کیسه های ایمنی هوا با سیستم باد 

قطعات آن. جهت ماشین های ؟ و  اجزاء و شونده

 .8705تا  8701وارده در بندهای

 

8708959

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

چهارچوب های بدنه ها ) شاسی( مربوط 

 به  ماشین ها و خودروهای انتقال مواد.

8708991

1 

یا مغازه+ دو انبار 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه و  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و آن 

به موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

چهارچوب های بدنه ها ) شاسی( وارد 

تاسیسات و مراکزی که  مجوز صنعت شده از جانب 

و ساخت و مونتاژ ماشین ها برایشان صادر شده 

 است.

8708991

5 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات و لوازم دیگر ماشین هایی 

 وارد شده است. 05،87تا  01،87که در بندهای 

8708999

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

خودروها و ماشین های 

 سنگین

ماشین های برقی دارای حرکت اتوماتیک 

... مجهز نشده  و خودکار، که به دستگاههای  باالبر 

که در پیاده روها  به  آهنی و برقی تراکتورهایی، اند 

 کار گرفته شده اند.

8709110

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

خودروها و ماشین های 

 سنگین

اتوماتیک  دارای حرکت آهنی یماشین ها

ه مجهز نشدبه دستگاههای باالبر ....  که  و خودکار

ار کدر پیاده روها  به   ی آهنی که و تراکتورهااند 

 گرفته شده اند.)غ م س(.

8709190

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات ماشین های وارد شده در 

 .8709بند 

8709900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

ماشین های افراد معلول  بدون مکانیزم و 

 سازوکار و سیستم حرکت.

8713100

0 

یا مغازه +  انبار

 دو کارگر

به شرط این که  5

توصیف تجاری 

منحصرا در رابطه با 

خودروها و ماشین 

های افراد معلول 

 باشد

لوازم و 

 تجهیزات پزشکی

8713900 ماشین های دیگر برای افراد معلول

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات و لوازم ماشین های وارد 

جهت  87، 13تا  11،87شده در بندهای 

موتورسیکلت ها ) درآن باره، دوچرخه های عادی و 

 معمولی مجهز به موتورها مطرح است(.

8714100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

نقل وسائل تولید و حمل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و لوازم و قطعات ماشین های افراد 

 معلول.

8714200

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

چهارچوب ها و قاب ها و بازوهای 

، جهت ماشین های وارده در  "لیفتراک "چنگالی

 .8712بند 

8714910

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

رینگ ها و سیخ های چرخ ها ی ماشین 

 .8712های وارده در بند 

8714920

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

حمل نقل وسائل تولید و 

 یا وسایل نقلیه

غیر توپی "توپی ها و محورهای چرخ ها 

ترمزها( و چرخ های دندانه دار جهت ها و محورهای 

 .8712چرخ های آزاد ماشین های وارده دربند 

8714930

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

ترمزها؟  درآن باره، محورها و توپی های 

ترمزها مطرح است؟ و اجزاء و قطعات آن جهت 

 .8712ماشین های وارده در بند 

8714940

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

صندلی های زینی)زین ها(، جهت ماشین 

 .8712وارد شده در بند های 

8714950

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

پدال ها و مجموعه های پدال زدن و 

پازدن و اجزاء و قطعات آن، جهت ماشین های وارد 

 .8712شده در بند 

8714960

0 

انبار یا مغازه + 

 کارگر دو

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و لوازم و قطعات ماشین های وارده 

 )غ م س(. 13،87تا  11،87در بندهای 

8714990

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تریلرها و نیمه تریلرها با خودبارگیری یا  سرلوکوموتیوها  20

جهت استعمال ها و استفاده های کشاورزی ، تخلیه، 

 غیر مکانیزم و سیستم حرکتی.

8716200

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تریلرها  و نیمه تریلرهای دیگر جهت  سرلوکوموتیوها  20

 انتقال کاالها ، به شکل تانکرها.

8716310

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تریلرهای دیگر جهت تریلرها  و نیمه  سرلوکوموتیوها  20

 انتقال کاالها ، به جزتانکرها.

8716390

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

غ م  "تریلرها و نیمه تریلرها ی دیگر سرلوکوموتیوها  20

 ."س

8716400

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   20

ماشین ها و خودروهای 

 سنگین

8716800 ."غ م س "ماشین های دیگر

0 

یا مغازه +  انبار

 دو کارگر

به شرط این که  10

منحصرا اجزاء و 

 عناصر موجود باشد

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات تریلرها و نیمه تریلرها ، 

 ماشین های دیگر غیر سیستم و مکانیزم حرکت

8716909

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   20

 تجهیزات پزشکی

9001300 لنزهای تماسی

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

9001400 لنزهای شیشه ای عینک

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

9001500 لنزهای عینک  از مواد دیگر

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

کلیدهای اتصال.... و آینه ها از هر ماده 

ای، غیر ترکیبی و غیرمرکّب، به جز آن چه از شیشه 

9001900

0 



 
 

 

به  "مشغول نشده ساخته شده است، و از نظر بصری 

 ."کار گرفته نشده است

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

نقل  وسائل تولید و حمل

 یا وسایل نقلیه

لنزها برای تصاویر بصری جهت 

دستگاههای ثبت مناظر یا  نمایش تصویر یا 

 دستگاههای فوتوگرافیک و عکاسی یا ....

9002110

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی و   5

لوازم یدکی تجهیزات وسائل 

تولید و حمل نقل یا وسایل 

 نقلیه

 لنزها جهت تصاویر مرئئ و

، مرکب از هرماده ای، به جز شیشه  "دیدنی"بصری

به کار گرفته نشده  "که از نظر بصری مشغول نشده 

 ."است

9002190

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی و   5

لوازم یدکی تجهیزات وسائل 

تولید و حمل نقل یا وسایل 

 نقلیه

لنزها و آینه ها و عناصربصری دیگر ، از 

مرکب، متشکل از اجزاء و قطعات  ابزارها هر ماده 

 است...... ) غ م س(.

9002900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و تجهیزات   5

 پزشکی

چهارچوب ها و قاب ها و رکاب های 

 پالستیکی

9003110

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و تجهیزات   5

 پزشکی

چهارچوب ها و قاب ها و رکاب های 

 پالستیکی

9003190

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعاتی از چهارچوب ها و رکاب 

 هایی از مواد دیگر )غ م س(.

9003900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

به شرط این که  20

عینک های آفتابی 

نباشد، و توصیف 

تجاری در رابطه با 

عینک ها و ماسک 

هایی جهت 

جوشکاری برق و 

عینک محافظ و 

حفاظت کننده 

چشم از غبار و پَر 

 باشد

تجهیزات 

دستی و مواد اولیه صنعت 

مبلمان و تخت  یا لوازم و 

 تجهیزات پزشکی

عینک های اصالحی یا محافظ یا غیرآن؟ 

 و مشابه آن) غ م س(.

9004900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

چاپگرها و   20

 پرینترها

دستگاههای تصویربرداری و عکاسی از 

انواع استفاده شده جهت آماده و مهیّا نمودن کلیشه 

 یا سیلندرهای چاپ.

9006100

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

چاپگرها و   20

 پرینترها

دستگاههای تصویربرداری با پشت نویسی 

 و چاپ فوری.

9006400

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات و لوازم دستگاههای تصویر 

 برداری فوتوگرافیک و عکاسی

9006910

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

تولید و حمل نقل وسائل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات و لوازم دستگاههای 

 تصویربرداری و عکاسی:

9007910

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کامپیوترها و   30

قطعات تبدیلی و لوازم 

 جانبی و مکمل های آن

دستگاههای نمایش تصاویر غیرمتحرک) 

پروژکتورها( و دستگاههای بزرگنمایی و کوچک 

 نمایی

9008500

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات و لوازم دستگاههای 

نمایش تصاویر غیرمتحرّک  و اجزاء و قطعات و لوازم 

جهت بزرگ  "عکاسی "دستگاههای فوتوگرافیک 

 غ م س(. نمایی یا کوچک نمایی )

9008900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

دستگاهها و  اجزاء و لوازم و قطعات

 "تجهیزات آزمایشگاههای تصویربرداری فوتوگرافیک

، ذکر  "تصویرسینمایی "یا سینماتوگرافی  "عکاسی

موضع و مکان دیگری از این فصل وارد نشده، و در 

 نشده است.

9010900

0 



 
 

 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

9011100 میکروسکوپ های استریوسکوپی

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

دیگر  جهت میکروسکوپ های 

تصویربرداری فتوگرافیک و عکاسی  دقیق یا 

دقیق؟ و  "تصویر سینمایی "سینماتوگرافی

 میکروسکوپ ها جهت نمایش تصاویر دقیق...

9011200

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

9011300 م س(. میکروسکوپ های دیگر ) غ

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات و لوازم میکروسکوپ های 

دیگر جهت تصویربرداری فتوگرافیک و عکاسی  یا 

 سینماتوگرافی دقیق....

9011900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم پزشکی

میکروسکوپ ها غیر از میکروسکوپ های 

نوری؟ دستگاههای انحراف ) دیفراکتوگرام یا الگوی 

 پراش(.

9012100

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم پزشکی

دستگاههای لیزر، به جز دریچه های 

 جهت لیزر. "دیودها" "دومنظوره و دوگانه

9013200

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم پزشکی

9013800 ابزارها و تجهیزات و دستگاههای دیگر

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و لوازم و قطعات) دستگاههای 

لیزر، ابزارها و کریستال مایع  .. دستگاههای 

 تجهیزات و دستگاههای نوری و بصری دیگر(.

9013900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

9015100 مقیاس های أبعاد

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

دستگاههای پاک کننده تئودولیت  و 

 زمین) تاکیومتر(.

9015200

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات   5

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

9015300 مقیاس های سطوح ) سطوح سنج ها(

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات   5

 صنعتی

نقشه برداری با ابزارها و دستگاههای 

 عکسبرداری و عکاسی

9015400

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات   5

 صنعتی

 دستگاهها و ابزارهای دیگر نقشه برداری و

جهت دانش خط کشی آب ها و اقیانوس ها  یا 

 ."غ م س"طبیعت زمین ، 

9015800

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 نقلیه یا وسایل

اجزاء و قطعات  دستگاهها و ابزارهای 

دیگر نقشه برداری و جهت دانش خط کشی آب ها و 

اقیانوس ها  یا طبیعت زمین ،وارد شده در بند  

9015. 

9015900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

ترازوهای حساس که حساسیت آن بالغ بر  ترازوها  10

هرچند که مجهز به یا کمتر است،  "سانتیگراد سغ 5

 کاستورهایش باشد.

9016000

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   10

 التحریر مدرسه بدون کیف

میزها و ابزارها جهت نقاشی و طراحی 

 هرچند که با حرکت اتوماتیکی همراه باشد.

9017100

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   10

 کیفالتحریر مدرسه بدون 

ابزارهای دیگر نقاشی یا طراحی یا خط 

 کشی و نقشه کشی یا محاسبه) غ م س(.

9017200

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   10

 التحریر مدرسه بدون کیف

یاس ها و معیارها و قمیکرومترها و م

 .استانداردها

9017300

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   10

 مدرسه بدون کیف التحریر

ابزارهای دیگر از ابزارهای نقاشی و 

 طراحی  یا خط کشی یا محاسبه... ابزارهای اندازه

 گیری طول ......() غ م س(.

9017800

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   5

 التحریر مدرسه بدون کیف

اجزاء و قطعات و لوازم  ابزارهای نقاشی و 

محاسبه... ابزارهای اندازه  طراحی  یا خط کشی یا

 گیری طول ......(

9017900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

دستگاههای برقی و الکتریکی تشخیص 

 جهت  نوار قلب

9018110

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

9018120 دستگاههای تشخیص اسکن اولتراسونیک

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

به واسطه ی دستگاههای تشخیص 

 رزوناس مغناطیسی

9018130

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

9018140 دستگاههای تشخیص فالش / سانتیگراف

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

دستگاههای برقی و الکتریکی جهت 

تشخیص ) دستگاههای معاینه و تست عملکردی 

جهت عمل و کار اعضاء بدن یا دستگاههای 

 مانیتورینگ و نظارتی.

9018190

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

دستگاههای الکتریکی و برقی و پزشکی 

 تشخیص ) غ م س(.

9018200

0 

مغازه +  انبار یا

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

9018310 آمپول های پزشکی  با سوزن یا بدون آن.

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

از جنس فلزی و سوزن های لوله ای 

 سوزن جهت دوختن زخمها و جراحتها.

9018320

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

؟ و لوله های کاتتر برای رقیق سازی

 ابزارهای مشابه ) غ م س(.

9018390

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

ابزارهای کندن دندانها و  مته و دریل 

 دندانها

9018410

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

9018490 ابزارهای دیگر دندانپزشکیدستگاهها و 

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

9018500 دستگاهها و ابزارهای دیگر چشم پزشکی

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

دستگاهها و ابزارهای دیگر از ابزارها و 

دندانپزشکی یا دستگاههای پزشکی یا جراحی یا 

 دامپزشکی ........ ) غ م س(.

9018900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

به شرط این که  30

دستگاههای 

فیزیوتراپی پزشکی 

موجود باشد و آن 

بعد از تایید و 

موافقت وزارت 

 بهداشت است

لوازم و 

 تجهیزات پزشکی

دستگاههای درمان و معالجه اتوماتیک و 

 خودکار

9019100

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

دستگاههای معالجه و درمان  با اوزون یا 

اکسیژن  یا مواد پزشکی، و دستگاههای إحیاء با 

 تنفس مصنوعی

9019200

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

دستگاههای دیگر تنفسی و ماسک های 

های محافظ که به اجزاء و گازی، به جز ماسک 

 قطعات مکانیکی مجهز نشده است.

9020000

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

ارتز ) استحکام و قوت و دستگاههای 

شکسته بندی و نیکو ساختن تقویت اعضاء بدن( یا 

 .شکستگی ها

9021100

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 پزشکی تجهیزات

9021210 دندانهای مصنوعی

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

9021290 لوازم دندان

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

9021310 مفصل های مصنوعی

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

دیگر جسم به اجزاء و قطعات مصنوعی 

 جز مفصل های مصنوعی

9021390

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

دستگاههای سهولت شنوایی برای فرد کر  

 به استثناء اجزاء و قطعات و لوازم.

9021400

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

تنظیم کننده های ضربان های قلب 

 )پیسمیکر (. به استثناء اجزاء و قطعات و لوازم.

9021500

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

انواع و دستگاههای دیگر )  ارتز ) 

استحکام و قوت و تقویت اعضاء بدن یا شکسته 

 بندی و نیکو شدن شکستگی(

9021900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

دستگاههای اشعه ایکس جهت توموگرافی 

 که به شکل کامپیوتری کنترل می شود.

9022120

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

دستگاههای اشعه ایکس ، جهت استعمال 

 و استفاده در دندانپزشکی

9022130

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 پزشکیتجهیزات 

دستگاههای اشعه ایکس، جهت استعمال 

غ م  "و استفاده پزشکی  یا جراحی،  یا دامپزشکی

 ."س

9022140

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

دستگاههای اشعه ایکس  به جز جهت 

 استعمال پزشکی.

9022190

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

و پرتوهای دستگاههای متکی به اشعه 

آلفا یا بتا  یا گاما، جهت استعمال و استفاده پزشکی  

 یا جراحی یا دندانپزشکی...

9022210

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

دستگاههایی که درآن اشعه آلفا یا بتا  یا 

 گاما ، مورد استفاده قرار می گیرد، ) غ م س(.

9022290

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

9022300 دریچه های اشعه ایکس

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

مولدها و ژنراتورهای دیگر جهت اشعه 

ایکس و مولدهای فشار باال و لوح ها و تخته ها ... 

درمان ... اجزاء و جهت معاینه و یا تست و چکاپ یا 

 قطعات و لوازم.

9022900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   5

 التحریر مدرسه بدون کیف

دستگاهها و ابزارها و نمونه های طراحی 

شده خصوصا جهت نمایش  یا شرح در آموزش یا 

 نمایشگاهها و سزاوار نباشد...

9023000

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 معرف های آزمایشگاهی

دستگاههایی جهت آزمایش استحکام یا  

قوّت  یا فشار یا انعطاف پذیری یا خصوصیات 

 مکانیکی دیگر ، جهت معادن و فلزات.

9024100

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات   5

 صنعتی

دستگاههایی جهت آزمایش استحکام یا  

یا خصوصیات قوّت  یا فشار یا انعطاف پذیری 

 مکانیکی دیگرجهت مواد به جز فلزات و معادن.

9024800

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم پزشکی

و دماسنج های غیر  مقیاس های حرارتی

دیگر که متضمن  غیرمشترک با ابزارهای ترکیبی و

 مایع خوان مستقیم است.

9025110

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات   5

 صنعتی

مقیاس های حرارتی و دماسنج های 

 غیرمشترک با ابزارهای دیگر.)غ م س(.

9025190

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات   5

 صنعتی

تراکم سنج و  مقیاس های تراکم و 

 "، مقیاس های فشار هواابزارهای شناور مشابه

 )بارومتر( "وسایل اندازه گیری فشار هوا

9025800

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یل وسایل نقلیه

اجزاء و عناصر و قطعات و لوازمی ) از 

 و ابزارهای "تراکم سنج ها "مقیاس های تراکم 

 وسایل اندازه "، مقیاس های فشار هواشناور مشابه

 )بارومتر(. "گیری فشار هوا

9025900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

دستگاه اندازه   5

 گیری سطح مایعات

دستگاهها و ابزارهای اندازه گیری یا 

 مایعات . "باالرفتن"کنترل و بررسی جریان یا ارتفاع

9026100

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

دستگاه اندازه   5

 گیری سطح مایعات

 دستگاهها و ابزارهای اندازه گیری یا

 کنترل و بررسی متغیرهای مایعات یا گازها.

9026200

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

دستگاه اندازه   5

 گیری سطح مایعات

دستگاهها و ابزارهای اندازه گیری یا 

کنترل و بررسی متغیرهای مایعات یا گازها، ) غ م 

 س(.

9026800

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

یدکی تجهیزات و لوازم 

وسائل تولید  و حمل و 

 نقل یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات و لوازم دستگاههای وارد 

 ، ) غ م س(.9026شده در بند 

9026900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 معرف های آزمایشگاهی

 )تجزیه و تحلیل (آناالیزر دستگاههای 

 .یا دود گاز

9027100

0 



 
 

 

مغازه + انبار یا 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 معرف های آزمایشگاهی

ا بیا  کروماتوگرافی با جداسازی  آناالیزرها

 تغییر الکتریکی و برقی و فوکوس الکترواستاتیک.

9027200

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 معرف های آزمایشگاهی

 دستگاههای اندازه گیری طول ها یا تراکم 

یا جهت ثبت طیف به واسطه  طیف رنگ های موج

 تشعشعات نوری ) ماوراء بنفش...(

9027300

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

به شرط این که  5

جهت استعمال و 

استفاده پزشکی 

 باشد

تجهیزات و 

 معرف های آزمایشگاهی

دستگاهها و ابزارهای دیگر که 

ازتشعشعات نوری استفاده می نمایند ) ماوراء بنفش،  

 مرئی  یا مادون قرمز(.یا 

9027500

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات   5

 صنعتی

دستگاههای طیف سنجی جرمی ) 

 دستگاههای اندازه گیری  طول های موج

 ."سپکترومتر"طیف

9027810

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات   5

 صنعتی

دستگاهها و ابزارهای دیگر تجزیه و 

فیزیکی یا شیمیایی ( مثل قطب سنج تحلیل و آنالیز 

ها و پالریمتر و  انکسارسنج ها و رفرکتومترها  و 

و  "سپکترومتر "دستگاههای تجزیه و تحلیل طیفی 

دستگاههای تجزیه و تحلیل گاز  یا دود ) دستگاهها 

و ابزارهای اندازه گیری یا آزمودن درجه ویسکوزیته 

. و منافذ یا کشش و کشش سطحی  یا مشابه آن

دستگاهها و ابزارهای اندازه گیری یا آزمودن 

واحدهای حرارتی  یا صوتی یا نور ( با آن چه که 

9027890

0 



 
 

 

درآن، شاخص های  زمان عکسبرداری و 

تصویربرداری نمایان است) دستگاههای برش عرضی 

و متقاطع جهت بررسی ها و معاینات میکروسکوپی 

 ."میکروتوم"(.

انبار یا مغازه + 

 کارگردو 

تجهیزات و   5

 معرف های آزمایشگاهی

) دستگاههای برش عرضی و متقاطع 

جهت بررسی ها و معاینات میکروسکوپی 

 میکروتوم؟ اجزاء و قطعات و لوازم."(.

9027900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

9028100 کنتورهای گاز

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

9028200 کنتورهای مایعاتشمارنده ها و 

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

9028300 کنتورهای برقشمارنده ها و 

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و لوازم و قطعات  کنتورها و 

شمارنده های گاز یا مایعات یا برق ؟ درآن باره 

 دستگاههای کالیبره شده مطرح است.

9028900

0 

انبار یا مغازه + 

 کارگردو 

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

چرخه شمارها و شمارنده های چرخش 

ها ، شمارنده های تولید و پیشخوان های تولید ، 

کیلومتر ،  "تاکسی مترها "شمارنده های تاکسی

 .شمار، گام شمار و شمارشگرهای مشابه

9029100

0 

مغازه + انبار یا 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و لوازم شمارشگرها و شمارنده ها و 

 .9029کنتورها  و شاخص های وارد شده در بند 

9029900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

 -ابزار اندازه دستگاهها و تجهیزات و

 و تابش و پرتوهای گیری و تشخیص تشعشعات

 .یونیزان

9030100

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

دستگاههای اندازه گیری  با چند وظیفه و 

وظایف متعدد ... که شامل سنجش و اندازه گیری 

بدون دستگاه آمپر و ولت و گاهی قدرت و توان 

 ضبط است.

9030310

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

با چند وظیفه و  دستگاههای اندازه گیری 

وظایف متعدد ... که شامل سنجش و اندازه گیری 

آمپر و ولت و گاهی قدرت و توان با دستگاه ضبط 

 است.

9030320

0 

انبار یا مغازه + 

 کارگردو 

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

دستگاههای اندازه گیری دیگر با چند 

 وظیفه و وظایف متعدد .... بدون دستگاه ضبط.

9030330

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

دستگاههای اندازه گیری دیگر  با چند 

 دستگاه ضبط .وظیفه و وظایف متعدد .... با 

9030390

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

دستگاهها و ابزارهای دیگر طراحی شده 

جهت  ارتباطات سیمی و بی سیمی ) مثل 

 معیارهای مکالمه های تلفنی ........ (.

 

 

 

 

9030400

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 و برق کشی هالوازم برق 

دستگاهها و ابزارهای اندازه گیری  یا 

اسکن دیسک های نازک و باریک  یا ابزارهای نیمه 

 . و نیمه رسانا هادی

9030840

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

دستگاههای تجزیه و تحلیل طیف و 

 دیگر ،آناالیزرهای طیف و دستگاههای اندازه گیری 

 ."غ م س "

9030890

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

اجزاء و عناصر و لوازم دستگاههای اندازه 

 .9030گیری وارد شده در بند 

9030900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

خطوط تولید و   5

 ابزارها

ابزارها و دستگاهها جهت تعادل قطعات 

 مکانیکی

9031100

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

9031200 میزهای آزمایش

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

9031490 دستگاهها و ابزارهای نوری و بصری دیگر

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

ابزارهای دیگر اندازه گیری یا دستگاهها و 

 ."غ م س "معاینه، 

9031800

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات و لوازم دستگاهها و ابزارها 

؟ جهت اندازه گیری یا کنترل و دستگاههای اسکنر 

 ."دستگاه بررسی سایه های جانبی "سایه جانبی

9031900

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات و   5

 لوازم برق و برق کشی ها

 "تنظیم کننده های درجه حرارت

 "ترموستات

9032100

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

9032200 مانوستات( "تنظیم کننده های فشار

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات   5

دستی  مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

دستگاهها و ابزارهای دیگر ) هیدرولیکی 

 یا پنوماتیکی

9032810

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

منحصرا لوله های  5

انرژی خورشیدی  

 یا لوازم پزشکی

تبدیلی قطعات 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

دستگاهها و ابزارهای دیگر تنظیم 

 اتوماتیک یا کنترل اتوماتیک.

9032890

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

لوازم  دستگاهها و اجزاء و قطعات و 

 ابزارهای تنظیم اتوماتیک یا کنترل اتوماتیک.

9032900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   5

 تجهیزات پزشکی

اجزاء و قطعات ابزارها و دستگاهها و 

 ، از این فصل."غ م س " 90ابزارهای وارده در فصل 

9033000

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

 قطعات تبدیلی  10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

ساعت های تابلوهای رانندگی و ساعات 

مشابه جهت ماشین ها یا وسایل نقلیه هوایی  یا 

 کشتی ها ....

9104000

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   20

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 وسایل نقلیهیا 

کلیدها و سوئیچ های تایمینگ و 

زمانبندی و دستگاههای دیگر مجهز شده  به چند 

حرکت اقالم و انواع صنعت ساعت ها و ساعت سازی  

 "همزمان "یا موتور سنکرون

9107000

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

به شرط این که  10

قطعات تبدیلی و 

لوازم یدکی ساعت 

ها موجود باشد و 

واحد کامل و 

پیشرفته ای را 

تشکیل ندهد و 

محتوی ساعت ها از 

 هر نوع نباشد

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

تعداد حرکت اقالم و انواع صنعت ساعت و 

ساعت سازی ، کامل و مونتاژ شده که با برق کار می 

 کند.

9109100

0 

+ انبار یا مغازه 

 دو کارگر

به شرط این که  10

قطعات تبدیلی و 

لوازم یدکی ساعت 

ها موجود باشد و 

واحد کامل و 

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

تعداد حرکت اقالم و انواع ساعت سازی و 

شده به جز) انواع و صنعت ساعت، کامل و مونتاژ

و عامل و فعال از نظر برقی و  9108اقالم بند 

 الکتریکی(

9109900

0 



 
 

 

پیشرفته ای را 

تشکیل ندهد و 

محتوی ساعت ها از 

 هر نوع نباشد

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

تعداد حرکت ساعت های بزرگ ، کامل و 

یا بطور جزئی مونتاژ شده  یا کامل غیر مونتاژی 

نیست، و مونتاژ شده است، یا ساخت آن کامل 

 نیست.

9110900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

به شرط این که  10

واحد کاملی را 

تشکیل ندهد/ 

محتوی ساعت ها 

 نباشد

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

9114300 صنعت ساعت ها و ساعت  سازی انواع

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات دیگر انواع صنعت ساعت 

 ."غ م س "ها، 

9114900

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

موسسه و جهت  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و آن 

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

صندلی ها از انواع به کار گرفته شده 

جهت ماشین های وارد شده از جانب شرکت هایی 

مونتاژ ماشین ها برایشان صادر که مجوز ساخت و 

 شده است.

9401201

0 



 
 

 

به موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

انبار  یا مغازه+ 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه و  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و آن 

به موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 وسایل نقلیهیا 

اجزاء و قطعاتصندلی ها، لوازم شرکت 

 های مونتاژ کننده ماشین های گردشگری.

9401911

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات دیگر صندلی های ماشین 

 های گردشگری

9401919

0 

انبار  یا مغازه+ 

دو کارگر+ 

تاسیسات و 

 مراکز صنعتی

جهت موسسه و  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

فعالیت باشد و آن 

به موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه است

قطعات تبدیلی 

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و قطعات صندلی های مربوط به 

های وارد شده از جانب شرکت های  کامیون

 مونتاژکننده  این کامیون ها.

9401991

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

غیر آن، از اجزاء و قطعات صندلی های 

 کامیون ها

9401999

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   20

 تجهیزات پزشکی

صندلی های دندانپزشکی یا آرایشگران و 

 صندلی های مشابه و اجزاء و قطعات آن .

9402100

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

لوازم و   20

 تجهیزات پزشکی

وسایل پزشکی یا جراحی  یا دندانپزشکی 

 یا دامپزشکی و اجزاء و قطعات آن.

9402900

0 

انبار یا مغازه + 

 کارگردو 

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

اجزاء و قطعات چوبی وسایل منزل از 

 جمله مبل و ..

9403910

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات   10

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

از جمله اجزاء و قطعات  از وسایل منزل 

 مبل و ..از مواد دیگر

9403990

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

به شرط این که  30

محتوی قالب ها و 

چنگک ها حشره 

کش ها و چراغهای 

 راهنما نباشد

المپ های برق 

و المپ های ال ای دی و 

 چراغها و المپ های نئون

که فقط  "فتوولتانیک "ولتانیک نوری 

جهت استفاده و کاربرد با منابع نوری طراحی شده 

که مشتمل بر دریچه های دوگانه است،  منابع نوری 

 "دیودها "است که عامل نور و روشنایی   "دیودها"

 است. "ال ای دی

9405410

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

به شرط این که  30

محتوی قالب ها و 

چنگک ها حشره 

کش ها و چراغهای 

 راهنما نباشد

المپ های برق 

و المپ های ال ای دی و 

 نئونچراغها و المپ های 

غیرآن، فقط جهت  استفاده و کاربرد با 

منابع نوری طراحی شده است، منابع نوری که 

است که   "دیودها"مشتمل بر دریچه های دوگانه 

 است. "ال ای دی "دیودها "عامل نور و روشنایی 

9405420

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

به شرط این که  30

محتوی قالب ها و 

چنگک ها حشره 

و چراغهای کش ها 

 راهنما نباشد

المپ های برق 

و المپ های ال ای دی و 

 چراغها و المپ های نئون

فانوس ها و دستگاههای روشنایی برقی و 

 الکتریکی دیگر:

9405490

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

المپ های برق   30

و المپ های ال ای دی و 

 چراغها و المپ های نئون

برقی و دستگاههای روشنایی  غیر 

 غیرالکتریکی

9405500

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

المپ های برق   10

و المپ های ال ای دی و 

 چراغها و المپ های نئون

اجزاء و عناصر و قطعات شیشه ای از مواد 

 9405وارده در بند 

9405910

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

تولید و حمل و نقل وسائل 

 یا وسایل نقلیه

اجزاء و عناصر و قطعات پالستیکی از مواد 

 9405وارده در بند 

9405920

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   10

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

 اجزاء و عناصر و قطعات از مواد وارده در

 س( ) غ م 9405بند 

9405990

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

به شرط این که  30

برای موسسه و 

مرکز صنعتی 

مخصوص به صنعت 

دارو موجود و در 

 حال فعالیت باشد

مواد اولیه 

 صنایع مهندسی

 ساختمانهای پیش ساخته.

 

9406000

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

صید ماهی ها و تورهای مشابه ، تورهای  تور صید ماهی  20

پرنده های مقلّد و تقلید کننده .. و لوازم مشابه 

 جهت صید و شکار یا تیراندازی.

9507900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات   30

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

صدف به کار گرفته شده جهت صنعت 

 مبلمان

9601900

0 

انبار یا مغازه + 

 کارگردو 

مواد اولیه   1

 صنایع دارویی

کپسول های خالی آماده و مهیا شده 

جهت بسته بندی داروها و لوح ها و تخته های شمع 

 مهیّا شده جهت کندوهای زنبور عسل .

9602001

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

منحصرا مسواک از  20

 این قلم

لوازم و 

 تجهیزات پزشکی

، برس ها برس ها و فرچه های دندان ها 

 و فرچه های دندان ها.

9603210

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

تجهیزات   20

دستی و مواد اولیه صنعت 

 مبلمان و تخت

فرچه های رنگ یا ورنیش و جالء دهنده 

..... ) غیر فرچه ها و برس ها ی وارد شده در بند 

 (، نمدها و اکوالیزر رنگ. 9603، 30

9603400

0 

 انبار یا مغازه +

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

های دیگر که  و برس ها و فرچه  فرجین

اجزاء و عناصر و قطعات ابزارها یا دستگاهها یا 

 ماشین ها را تشکیل می دهد.

9603500

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

تجهیزات  و لوازم یدکی

وسائل تولید و حمل و نقل 

 یا وسایل نقلیه

بسته های آماده جهت صنعت و  ساخت 

 و فرچه هاجاروها و فرجین ها 

9603901

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

نخ ها و لوازم   10

 صنعت پوشاک و لباس ها

9606100 دکمه های فشاری

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

نخ ها و لوازم   10

 پوشاک و لباس ها صنعت

دکمه هایی از جنس پالستیک که با مواد 

 نساجی پوشیده نشده است

9606210

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

نخ ها و لوازم   10

 صنعت پوشاک و لباس ها

دکمه هایی از جنس فلزات و معادن 

ه عادی ، که با مواد نساجی وپارچه ای  پوشیده نشد

 است

9606220

0 

+  انبار یا مغازه

 دو کارگر

نخ ها و لوازم   10

 صنعت پوشاک و لباس ها

9606290 دکمه های دیگر ، غ م س.

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

نخ ها و لوازم   5

 صنعت پوشاک و لباس ها

قالب های دکمه ها  و اجزاء  دکمه های  

دیگر، دکمه هایی که ساخت آن  تکمیل نشده  و 

 کامل و تمام نشده است

9606300

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

نخ ها و لوازم   10

 صنعت پوشاک و لباس ها

دوخت های لغزنده  و سُرسُری مجهز به 

 دندانه هایی از فلزات عادی

9607110

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

نخ ها و لوازم   10

 صنعت پوشاک و لباس ها

غ م "دوخت های لغزنده و سُرسُری ، 

 ."س

9607190

0 

یا مغازه + انبار 

 دو کارگر

نخ ها و لوازم   10

 صنعت پوشاک و لباس ها

 "اجزاء دوخت های سُرسُری و لغزنده 

 "دندانه دار یا غیردندانه دار 

9607200

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   10

 التحریر مدرسه بدون کیف

9608100 قلم های جوهر خشک

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   10

 التحریر مدرسه بدون کیف

نوک های خودکارهای عالمت گذاری با 

 متخلخلنوک های نمدی یا سایر 

9608200

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   10

 التحریر مدرسه بدون کیف

9608300 قلم های جوهر مایع با انواعش

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   10

 التحریر مدرسه بدون کیف

9608400 مدادهای کمدها

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   10

 التحریر مدرسه بدون کیف

مجموعه های متشکل از انواع وارد شده 

 در دو بند فرعی یا بیشتر از بندهای فرعی پیشین

9608500

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   5

 مدرسه بدون کیفالتحریر 

بسته ها و قوطی های زاپاس کارتریج ها 

 جهت قلم های جوهر خشک و مجهز به نوک و سر

9608600

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   5

 التحریر مدرسه بدون کیف

9608992 أجزاء و عناصر قلم های جوهر خشک

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   10

 التحریر مدرسه بدون کیف

که قبال  9608مضامین مشتمل بر بند 

 ذکر نشده است

9608999

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   5

 التحریر مدرسه بدون کیف

مجموعه اقالم مونتاژ شده جهت صنعت 

 مداد که محتوی سرب ها است

9609101

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   10

 التحریر مدرسه بدون کیف

مدادها و قلم های رنگ آمیزی با پوشش 

 ."غ، م، س "سفت و سخت

9609109

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   5

 التحریر مدرسه بدون کیف

9609200 مدادهای سیاه یا رنگی

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   10

 التحریر مدرسه بدون کیف

های پاستلی و قلم های زغالی و گچ قلم 

 ها جهت نگارش یا نقاشی و گچ های خیاط ها

9609900

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   10

 التحریر مدرسه بدون کیف

لوح ها و پانل های تخته سنگی و لوح ها 

و پانل ها و  تخته های دیگر نگارش  یا نقاشی 

 هرچند که در چهارچوب هایی باشد

9610000

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   10

 التحریر مدرسه بدون کیف

مهرهای چاپ و پرینت و مهرهای تاریخ 

و  "غ ، م، س "دار و شماره دار  و انواع مشابه 

 حروف و مجموعه های چاپ ..، دستی.

9611000

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

چاپگرها و   10

 پرینترها

ابزارهای نگارش و نوارهای نوارهای 

مشابه، ، جوهردان به روش دیگر جهت چاپ و 

 پرینت

9612100

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

کاغذ و لوازم   10

 التحریر مدرسه بدون کیف

9612200 جوهردان ها ی مهر

0 



 
 

 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

فندک های جیبی که  باعث شعله ور  فندک ها  30

 و قابلیت شارژ مجدد را ندارند شدن گاز می شود

9613100

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

فندک های جیبی که  باعث شعله ور  فندک ها  30

 شدن گاز می شود و قابلیت شارژ مجدد را دارند

9613200

0 

انبار یا مغازه+ دو 

کارگر+ تاسیسات 

 و مراکز صنعتی

جهت موسسه و  5

مرکز صنعتی 

موجود و در حال 

است و آن  فعالیت

به موجب کتاب 

تخصیصات و 

 اعتبارنامه می باشد

فندک های وارد شده از جانب شرکت  فندک ها

هایی که مجوز صنعت و مونتاژ ماشین ها و خودروها 

 برایشان صادر شده است

9613801

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

قطعات تبدیلی   5

و لوازم یدکی تجهیزات 

وسائل تولید و حمل نقل 

 وسایل نقلیهیا 

فندک های طراحی شده جهت نصب بر 

 روی دستگاههای اجاق های گاز و فرها و کوره ها

9613802

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

9613809 "غ ، م ، س"فندک های دیگر  فندک ها  30

0 

انبار یا مغازه + 

 دو کارگر

درب پوش ها و   5

کاورهای فلزی و 

ادکلن ها و عطرهای مشابه مواد آرایشی و 

 ترکیبات و اجزاء و عناصر آن

9616100

0 



 
 

 

 

 

 

پالستیکی و بطری های 

 شیشه ای


