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 تعرفهح شر لویتاو تعرفه یفرد

 میکنندر کاق که با برـ  10 91031000 1

 سایرـ  10 91039000 2

 میکنندر کاق بروي که با نیرـ ـ  10 91051100 3

 سایرـ ـ  10 91051900 4

 میکنندر کاق بروي که با نیرـ ـ 10 91052100 5

 سایرـ ـ  10 91052900 6

 میکنندر کاق بروي که با نیرـ ـ  10 91059100 7

 سایرـ ـ  10 91059900 8

 نماه زساعت ضبطکنندن؛ ماه زساعت ثبتکنندـ  10 91061000 9

 سایرـ ـ ـ  10 91069090 10

 ديعموزه پیانو با سیم یاـ  10 92011000 11

 فقیزه اپیانو با سیم یا ـ  10 92012000 12

 سایرـ  10 92019000 13

 خته میشونداشه نوآرکه با ـ  10 92021000 14

 سایرـ  10 92029000 15

 برنجیدي ـ بات الـ آ 10 92051000 16

 سایرـ  10 92059000 17

 .(سکاراما، قاشقک، سنجن، کسیلوفو، هلو دطبل ، مثالً)موسیقی ضربی ت الآ 10 92060000 18

 نئوردکااز آغیر ، (Keyboard)دار شستیت الـ آ 10 92071000 19

 سایرـ  10 92079000 20

 یکزجعبه موـ  10 92081000 21

 سایرـ  10 92089000 22

 موسیقیت الو زه آسیم ـ  10 92093000 23

 سایرـ ـ  10 92099900 24

 :(رهخمپااز و ندرهاخمپاپ، تو، مثالً)توپخانه ي سلحههاـ ا 10 93011000 25

 مشابهي هاحسالآب و یر ه زمنفجراد موب پرتاي لولهها؛ نجکرناب پرتااي بر؛ ادوات فکناشعله ؛ موشکب پرتااي برـ ادوات  10 93012000 26

 سایرـ  10 93019000 27

 9303ره شمال نهایی که مشمواز آغیر ، طپانچههار و لو رو04 یا 93. میشوند 10 93020000 28

 سرپرم گري هاحسالـ  10 93031000 29

 يگیرفیا هدري شکا، شیي ورزبینهاراسایر کاـ  10 93033000 30

 سایرـ  10 93039000 31

 ---لکتریکیك اشو 10 93040010 32

 یا طپانچهر لواي روبرـ  10 93051000 33

 9303یف ي ردیا تفنگهاري شکاي تفنگهااي برـ  10 93052000 34

 01 .93ره شمال سلحه جنگی مشموـ ـ ا 10 93059100 35

 سایرـ ـ  10 93059900 36

 سایرـ ـ  10 93062900 37

 نهات آقطعااء و جزو اسایر فشنگها ـ  10 93063000 38

 سایرـ  10 93069000 39

 .نهااي آبرم نیاف و غالو نها ت آقطعااء و جزو اهمانند ي هاحساله و نیزه، سرنیز، قمه، شمشیر 10 93070000 40

 عتفاارسیله تنظیم دان داراي وگري نشیمنهاـ  10 94013000 41

 ابقابل تبدیل به تختخو، (Camping)نی ات اردوزیا تجهیزغ بااي نشیمنها براز نشیمنها غیر ـ  10 94014000 42

 (Rattan)ه ندروبامبو یا نخل ـ ـ از  10 94015100 43



www.karvarz.com
 سایرـ ـ  10 94015900 44

 هیه شدـ ـ رو 10 94016100 45

 سایرـ ـ  10 94016900 46

 هیه شدـ ـ رو 10 94017100 47

 سایرـ ـ  10 94017900 48

 جاجیمـ ـ ـ از  10 94018010 49

 سایرـ ـ ـ  10 94018090 50

 نهات آقطعااء و جزو اهمانند ي یا صندلیهاه یشگاي آراصندلیها، نپزشکیاندي دصندلیهاـ  10 94021000 51

 غهایی که فقط جهتاچر. --- نده ا ساخته شدLED))نفشار انوي هادیودگرفتن با ر به کا 10 94052010 52

 ---سایر  10 94052090 53

 ---ن فشار انوي هادیودسایلی که با و(LED)می کنند ر کا. 10 94053010 54

 سایرـ ـ ـ  10 94029090 55

 میگیرندار قرده ستفارد امور فاتر کادر دعی که انوي از افلزي مبلهاـ  10 94031000 56

 سنتیي هنگري آمبلهاـ ـ ـ  10 94032010 57

 سایرـ ـ ـ  10 94032090 58

 میگیرندار قرده ستفارد امور فاتر کادر دعی که انواز اچوبی ي مبلهاـ  10 94033000 59

 میگیرندار قرده ستفارد اشپزخانه مودر آعی که انواز اچوبی ي مبلهاـ  10 94034000 60

 (...و منبت ، خاتمق، معر، طیاخر)ستی دصنایع ي مبلهاـ ـ ـ  10 94035010 61

 سایرـ ـ ـ  10 94035090 62

 (...و منبت ، خاتمق، معر، طیاخر)ستی دصنایع ي مبلهاـ ـ ـ  10 94036010 63

 سایرـ ـ ـ  10 94036090 64

 پالستیکیاد مواز مبلها ـ  10 94037000 65

 هندروبامبو یا نخل ـ ـ از  10 94038100 66

 سایرـ ـ  10 94038900 67

 تقطعااء و جزـ ا 10 94039000 68

 ابتختخوي قسمت فنرـ  10 94041000 69

 پوششون با یا بد، سفنجیاپالستیکی اد موازسفنجی یا ي اکائوچوـ ـ از  10 94042100 70

 ادسایر موـ ـ از  10 94042900 71

 ابکیسه خوـ 10 94043000 72

 سایرـ  10 94049000 73

 غهایی که فقط جهتاچر. --- نده ا ساخته شدLED))نفشار انوي هادیودگرفتن با ر به کا 10 94051010 74

 ---سایر  10 94051090 75

 ---سایر  10 94053090 76

 ---ن فشار انوي هادیودبا ي گیرربه کااي هایی که براغ چرو سایل  و(LED)ند ه اساخته شد. 10 94054030 77

 ---ن فشار انوي هادیواز دمتشکل اري یا نوو شیلنگی ي هااغ  چر(LED)و چسبی ، نصب پیچیات تجهیزداراي حتی ...  10 94054040 78

 سایرـ ـ ـ  10 94054090 79

 ديباس فانوـ ـ ـ  10 94055010 80

 ريتوي هااغچرـ ـ ـ  10 94055020 81

 سایرـ ـ ـ  10 94055090 82

 غمرده کرد یا سرزه تات قطعاـ ـ ـ  10 02071310 83

 غمرده کرد یا سرزه تاء حشاـ ـ ـ ا 10 02071320 84

 تقطعاـ ـ ـ  10 02071420 85

 ءحشاـ ـ ـ ا 10 02071430 86

 کوسههااع نوو اسگ ماهی ـ ـ  10 03038100 87
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 (Rajidae)ماهی ه سفرـ ـ  10 03038200 88

 (Dissostichus spp.)ان نددماهی نیش ـ ـ  10 03038300 89

 تخم ماهیو جگر ـ  10 03039000 90

 (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.))گربهماهی ـ ـ  10 03043200 91

 (salmo trutta, oncohynchus mykiss – oncorhynchus clarki, oncorhynchus agua,ال آلماهی قزاع نوا   

92 03044200 10 (oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynehus chrysogasterـ ـ  

 (Dissastichus spp.)ان نددماهی نیش ـ ـ  10 03044600 93

 خالصاد مولد نڇت نااحیوـ ـ  10 01012100 94

 سایرـ ـ ـ  10 01012990 95

 غالـ ا 10 01013000 96

 سایرـ  10 01019000 97

 سایرـ ـ ـ  10 01051190 98

 سایرـ ـ ـ  10 01051290 99

 مرغابیهاـ ـ  10 01051300 100

 هاز غا 10 01051400 101

 ايگینه ن ماکیا 10 01051500 102

 ريهیبرید تجاغ مرـ ـ ـ  10 01059410 103

 سایرـ ـ  10 03055900 104

 باله کوسهـ ـ  10 03057100 105

 ءمعا، دم و اسر ماهیـ ـ  10 03057200 106

 سایرـ ـ  10 03057900 107

 (Rhopilema spp)یایی وس درعرـ  10 03083000 108

 سایرـ ـ ـ  10 04071190 109

 سایرـ ـ  10 04071900 110

 کیراتخم خوـ ـ ـ  10 04072010 111

 سایرـ ـ ـ  10 04072090 112

 سایرـ ـ  10 04072900 113

 سایرـ  10 04079000 114

 سایرـ ـ  10 04081900 115

 سایرـ ـ  10 04089900 116

  ـ(Pisum sativum)فرنگی دنخو 10 07131000 117

 Wilezek)(L) یا Uigna Mllugo Hepper ((L Radiara vignaي گونههااز لوبیا ـ ـ  10 07133100 118

 (Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea)را بامباـ ـ  10 07133400 119

 لوبیا چشم بلبلیـ ـ  10 07133500 120

 Vicia fabaاي علوفهي باقال و (Majorع نو از Vicia faba)باقال  ـ Minorع نو از Vicia faba؛ equinaع نواز  10 07135000 121

122 07136000 10 (Pigeon peas)ن  پیگو_ 

 سایرـ  10 07139000 123

 (Cassava)ك یشه مانیوـ ر 10 07141000 124

 مینی شیرینزسیبـ  10 07142000 125

 يمینی هندزسیبـ  10 07143000 126

 (Taro)س قلقاـ  10 07144000 127

 شیوفرده خراي برده ماي آبستهبندـ ـ ـ در  10 09030010 128

 سایرـ ـ ـ  10 09030090 129
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 شیوفرده خراي بره شدده ماي آبستهبندـ ـ ـ در  10 09041110 130

 شیوفردهخراي بره شدده ماي آبستهبندـ ـ ـ در  10 09041210 131

 سایرـ ـ ـ  10 09041290 132

 شیوفردهخراي برده ماي آبستهبندـ ـ ـ در  10 09042110 133

 سایرـ ـ ـ  10 09042190 134

 شیوفردهخراي بري بستهبندـ ـ ـ در  10 09042210 135

136 10084000 10 fonio فونیو - 

 -ت سایر غال 10 10089000 137

 سایرـ ـ  10 11031900 138

 حبهرت به صوده به هم فشرـ  10 11032000 139

 سردو جو ـ ـ از  10 11041200 140

 تسایر غالـ ـ از  10 11041900 141

 سردو جو ـ ـ از  10 11042200 142

 تسایر غالـ ـ از  10 11042900 143

 هشدبسیاآیا ه فلسشده، پهن شد، کاملت،نه غالاجوـ  10 11043000 144

 درپوه و برـ آرد، ز 10 11051000 145

 0713ره شماده خشککرار غالفدت سبزیجاـ از  10 11061000 146

 14 07ره یر خاکی شماي زهاهیشهها یا غداز رساگو یا ـ از  10 11062000 147

 سایرـ ـ  10 12122900 148

 قندر چغندـ ـ  10 12129100 149

 .به شکل حبهده  یا به هم فشر(Pressed)ه شدده فشره، شدبسیاه، آحتی قطعهقطعه شده، نشددهمات، آپوست غاله و کا 10 12130000 150

 حبهرت به صوده به هم فشره و بررت زیونجه به صوـ  10 12141000 151

 سایرـ  10 12149000 152

 (شیرین و تلخ  )زه نغوـ ـ ـ آ 10 13019020 153

 سایرـ ـ  10 15121900 154

 سایرـ ـ  10 15122900 155

 شیوفردهخري هايبستهبندـ ـ ـ در  10 15131910 156

 سایرـ ـ ـ ـ  10 15132999 157

 سایرـ ـ  10 15141900 158

 سایرـ ـ  10 15152900 159

 سایرـ ـ ـ  10 15219090 160

 غتخممروي حاـ ـ  10 19021100 161

 سایرـ ـ  10 19021900 162

 .باشده مدآست دبه دادن یا تفت دن که با عمل پفکرت غالي هاآوردهفرـ  10 19041000 163

 نکندوز  تجا20از بریکس که س با یک مقیاده، یخ نزـ ـ  10 20091200 164

 نکندوز  تجا20از بریکس که س با یک مقیاـ ـ  10 20092100 165

 نکندوز  تجا20از بریکس که س با یک مقیاـ ـ  10 20093100 166

 نهاآبه ط مربوي هاآوردهفرو بگوشت پ و آسوـ  10 21041000 167

 هنیزڇهمو، (Composite)یی مرکب اغذي هاآوردهفرـ  10 21042000 168

 .کاکائوداراي حتی ، (Edible ice)زده یخي سایر شربتهاو بستنی  10 21050000 169

 قندون مس بدـ ـ ـ آدا 10 21069085 170

 هشدزدار گاو آب معدنی ـ آب 10 22011000 171

 سایرـ  10 22019000 172

 باشده ضافه شده ایا خوشبوکننده شیرینکننداد نها قند یا سایر موآکه به ه شدزدار گاي هاو آبمعدنی ي هاآبهمچنین ـ آب،  10 22021000 173
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  ---یی مایع اغذي مکملها(نوشیدنی) 10 22029010 174

  ---سایر  10 22029090 175

 ا ـغذاي یا سگ بر هشدي بستهبند، شی گربهوفرده خراي رـــب 10 23091000 176

 نتوتووي حا، یلورسیگاو  (هبریدك نوگ بري هارجمله سیگااز )گ برر سیگاـ  10 24021000 177

  مربع یا مربع مستطیل(Slabs)ح  یا به شکل لو(Block)ك بلورت به صو، یگري دیا به نحواره سیله وبه ه شده فقط بریدـ ـ  10 25151200 178

 قچخماي سنگهاف و صاي یگها، ریگ، رسنگه قلوـ ـ ـ  10 25171010 179

  مقطرـ ـ ـ آب  10 28530010 180

  نگشتیاخم زچسب ـ ـ ـ  10 30051020 181

  مشمع طبیـ ـ ـ  10 30051030 182

 پدچشمیده و نپزشکی ساانداي دپنبهده، رول ساز لنوگااي، لولهو باندکشی و یرگچی و زباندگچی ، لینهز وازگا، ستریلده، اساي باندهاـ ـ ـ  10 30059010 183

  ساختمانیي پوششهاو نگها ـ ـ ـ ر 10 32091040 184

 ايکمتر مناسب برم و  کیلوگر5ي همانند با بستهبندي هااوردهسایر فره و کنسانترص، ڇل، قرل، نواگر، مایعدر، پو (قالبی)ترجنت ـ ـ ـ د   

  ستیدپاکیزگی و شستشو  10 34022010 185

 يماشینهاده در ستفااکمتر مناسب م و  کیلوگر5ي همانند با بستهبندي هااوردهسایر فره و کنسانترص، ڇل، قرل، نواگر، مایعدر، پوـ ـ ـ    

  شستشو 10 34022020 186

  سایرـ ـ ـ  10 34022090 187

  زيتشبااي آبرء شیاـ ا 10 36041000 188

  سایرـ  10 36049000 189

 .36 04ره شمازي تشباآفنء شیااز اغیر ، کبریتها 10 36050000 190

  دهماآمایع ترمز ـ ـ ـ  10 38190010 191

 preparation prepared-icing and(Anti freezing fluids)یخ اي ذوب بره شددهمات آمایعاو ضدیخ ي هاآوردهفر 10 38200000 192

  هاداريباله شهرـ ز 10 38251000 193

  بفاضالي الو گل ـ  10 38252000 194

  کلینیکیت ضایعاـ  10 38253000 195

  نهڇهالوـ ـ  10 38254100 196

  سایرـ ـ  10 38254900 197

 ضدیخت مایعاو ترمز ت مایعات ضایعا، لیکیروهیدت مایعات ضایعاات، سطح فلزي شستشواز ها حاصل لمحلوت ضایعاـ  10 38255000 198

  لیه آهنددتشکیلاء جزوي اعمدتاً حا ـ ـ10 38256100 199

  سایرـ ـ  10 38256900 200

  سایرـ  10 38259000 201

  سایرـ ـ ـ  10 42022290 202

  سایرـ ـ  10 42022900 203

 مچر، از طبیعیم چراز جی ربا سطح خاـ ـ ترکیبی م چراز یا  10 42023100 204

 نسجیاد مواز پالستیکی یا ادموي هااز ورقجی ربا سطح خاـ ـ  10 42023200 205

  سایرـ ـ  10 42023900 206

 ترکیبیم چراز یا م چراز طبیعی م چراز جی ربا سطح خاـ ـ  10 42029100 207

 نسجیاد مواز پالستیکی یا اد موي هااز ورقجی ربا سطح خاـ ـ  10 42029200 208

  سایرـ ـ  10 42029900 209

  سلباـ  10 42031000 210

  ص ورزشمخصوـ ـ  10 42032100 211

  سایرـ ـ  10 42032900 212

  بند شمشیرو حمایل ، کمربندـ  10 42033000 213



www.karvarz.com
 سلبات سایر منضماـ  10 42034000 214

 فنیرف مصااي سایل مکانیکی یا برویا ت الآماشینف در مصررد موع نوه از ساخته شدره بام دوچراز طبیعی یا م چرءاز شیاـ ـ ـ ـ ا 10 42050091 215

 سایرـ ـ ـ ـ  10 42050092 216

 لتاکاغذ توـ  10 48181000 217

 حولهو یش دن آراکركپال ستمال، دستماـ د 10 48182000 218

 هسفرل ستماي و دمیزـ رو 10 48183000 219

 سلبات متفرعاس و لباـ  10 48185000 220

 سایرـ ـ ـ  10 48189090 221

 لتدوتی توسط ه وارداتمبر باطل نشدـ ـ ـ  10 49070010 222

 لتدوتی توسط غیره وارداتمبر باطل نشدـ ـ ـ  10 49070020 223

 نوو یج س راسکناـ ـ ـ ا 10 49070030 224

 نوو یج رامسافرتی ي چکهاـ ـ ـ  10 49070040 225

 سایرـ ـ ـ  10 49070090 226

 وپاکت ون با یا بدر، حتی مصو، شخصیي طالعیههاایا م پیغا، تهنیتن با مضموه شدپ چاي هارتکار، یا مصوه شدپ چال پستارت کا   

 .تیا ملحقات تزئینا 10 49090000 227

 .دیا باطل میشوه کندم یاور ابه مراوراق آن سته که رت دهمچنین تقویم به صوه، شدپچاع، هر نواز تقویم  10 49100000 228

 همانندو گانی زرباي هاگکاتالوري، چاپی تبلیغاتی تجات محصوالـ  10 49111000 229

 عکسها، هااورگر، یروتصاـ ـ  10 49119100 230

 فیاتوپوگرت مشخصاون بدو فیایی تجسمی اجغرو علمی ، تعلیمیي نقشههاـ ـ ـ  10 49119910 231

 وازبرنامه پرو نامه ربا، بلیطـ ـ ـ  10 49119930 232

 (Gameحالجی از قبل ي نباشت ناخالصیهاو انخ ت ضایعا، (reeling)پیچ ه قرقراي نامناسب بري شامل پیلهها)بریشم ت اضایعا   

233 50030000 10 .(tted stock 

 هیا خیساندم خان، کتاـ  10 53011000 234

 هشدا ساقه جداز یا ه شددخرـ ـ  10 53012100 235

 سایرـ ـ  10 53012900 236

 نکتات ضایعال و خاـ آ 10 53013000 237

 کهنه کنفف لیاـ ـ ـ ا 10 53031010 238

 نسجی سنتتیک یا مصنوعیاد موـ ـ از  10 57024200 239

 نسجیاد سایر موـ ـ از  10 57024900 240

 (Not made up )ه خت نشدداپر، (Not of pile)زدار پرر نه با ساختا، سایرـ  10 57025000 241

 انحیو (كکر)م نري پشم یا موـ ـ از  10 57029100 242

 (دهسجا)می احرـ ـ ـ ا 10 57029110 243

 سایرـ ـ ـ  10 57029190 244

 نسجی سنتتیک یا مصنوعیاد موـ ـ از  10 57029200 245

 نسجیاد سایر موـ ـ از  10 57029900 246

 یلوـ ـ ـ ز 10 57029910 247

 سایرـ ـ ـ  10 57029990 248

 انحیو (كکر)م نري پشم یا موـ از  10 57031000 249

 میدهاآسایر پلیاز یا ن نایلوـ از  10 57032000 250

 نسجی سنتتیک یا مصنوعیاد سایر موـ از  10 57033000 251

 نسجیاد سایر موـ از  10 57039000 252

  متر مربع باشد3/0کثر احدآن که مساحت ش، گورچهاـ  10 57041000 253

 نمداز نسجی ش کفپوـ ـ ـ  10 57049010 254
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 سایرـ ـ ـ  10 57049090 255

 .فمصرده ماآحتی ، نسجیاد مواز ها شکفپوو ها شسایر فر 10 57050000 256

257 63079030 10 Pormethrin داراي تیلن اجنس پلیاز  پشهبند--- 

 ب،کواریو، دقالیچهرت نها به صودن آکردهمااي آبرت، متفرعاداراي حتی ، نخف و بادپور و تاي چههارپااز مجموعهها متشکل هستند    

 .شیوفرده خراي بره شدي بستهبند، نسجی همانندء شیاایا ه، شدبدوزي قالوزي و گلده سفرل ستماي و دمیزرو 10 63080000 258

 هشدر جوـ  10 63101000 259

 سایرـ  10 63109000 260

 نمیگیرندا فررا نو زالی ومیپوشاند را پا زك که قوـ ـ 10 64019200 261

 سایرـ ـ  10 64019900 262

 سایرـ ـ ـ  10 64021990 263

 .سته ا به تخت متصل شد(Plug)که با توپی اري یا نواي یه تسمهروکفش با ـ  10 64022000 264

 میپوشانندرا پا زك که قوـ ـ  10 64029100 265

 سایرـ ـ  10 64029900 266

 سایرـ ـ ـ  10 64031990 267

 را دورشست پا ر و مدگی پا عبوآبراز روي طبیعی که م چراز تسمههایی که از یه متشکل ، و روطبیعیم چراز نی وکفش با تخت بیرـ    

 ندزمی 10 64032000 268

 میپوشانندرا پا زك که قوـ ـ  10 64035100 269

 سایرـ ـ  10 64035900 270

 میپوشانندرا پا زك که قوـ ـ 10 64039100 271

 (Alabaster)م خا، رتناورتر، سنگ مرمرـ ـ  10 68022100 272

 (نیتاگر)را سنگ خاـ ـ  10 68022300 273

 سایر سنگهاـ ـ  10 68022900 274

 هحکاکی نشدري و کاهما کنده اشدر یا کاه شدداده شکل ه، شدداده پولیش م خاـ ـ ـ ر 10 68029110 275

 سایرـ ـ ـ  10 68029190 276

 هحکاکی نشدري و کاهما کنده اشدر یا کاه شدداده شکل ه، شدداده پولیش م خاـ ـ ـ ر 10 68029210 277

 سایرـ ـ ـ  10 68029290 278

 هحکاکی نشدري و کاهما کنده اشدر یا کاه شدداده شکل ه، شدداده پولیش ـ ـ ـ  10 68029310 279

 سایرـ ـ ـ  10 68029390 280

 هحکاکی نشدري و کاهما کنده، اشدر یا کاه شدداده شکل ه، شدداده صیقل ـ ـ ـ  10 68029910 281

 سایرـ ـ ـ  10 68029990 282

 اریوو دکف اي سنگ برـ ـ ـ  10 68030010 283

 سایرـ ـ ـ  10 68101990 284

 کفاي برـ ـ ـ  10 68109110 285

 سایرـ ـ ـ  10 68109190 286

287 68118900 10 (Articles) م قالا سایر-- 

 (Headgear)پوشش سر  و (Footwear)ش پويپاك، پوشات متفرعاك، پوشاـ ـ  10 68129100 288

 سایرـ  10 69109000 289

 شپزخانهآسرمیز یا ء شیاـ از ا 10 69111000 290

 سایرـ  10 69119000 291

 (Earth ware)لوکس ل سفاـ ـ ـ  10 69120010 292

 ستیدصنایع بزده لعا، میکاسرـ ـ ـ از  10 69120011 293

 ستیدصنایع ب لعاون بد، میکاسرـ ـ ـ از  10 69120012 294

 ستیدصنایع ب زده لغال سفاـ ـ ـ از  10 69120013 295

 ستیدصنایع ب لغاون بدل سفاـ ـ ـ از  10 69120014 296
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 سایرـ ـ ـ  10 69120090 297

 چینیـ از  10 69131000 298

 ستیدمیک صنایع اسرـ ـ ـ از  10 69139010 299

 ستیدصنایع ل سفاـ ـ ـ از  10 69139020 300

 سایرـ ـ ـ  10 69139090 301

 چینیـ از  10 69141000 302

 ستیدمیک صنایع اسرـ ـ ـ از  10 69149010 303

 ستیدصنایع ل سفاـ ـ ـ از  10 69149020 304

 سایرـ ـ ـ  10 69149090 305

 ---سایر  10 70010090 306

 (ییداروگرید) شیشه شربتـ  ـ ـ10 70109020 307

 سایرـ ـ ـ  10 70109090 308

 هیگر تزئین شداي دستی با کلیشه یا بگونهرت دبه صوه ساخته شدـ ـ ـ  10 70132210 309

 هیگر تزئین شداي دماشینی با کلیشه یا بگونهرت به صوه ساخته شدـ ـ ـ  10 70132220 310

 ايشیشهي هاقسایر منجوـ ـ ـ  10 70181020 311

 سایرـ ـ ـ  10 70181090 312

 سایرـ ـ ـ  10 70182090 313

 یچهزبااي شیشه براز چشم مصنوعی ـ ـ ـ  10 70189010 314

 ستیدصنایع ه، قلمزنی شد، حکاکیـ ـ ـ  10 71141910 315

 سایرـ ـ  10 72149900 316

 Tفیل با مقطع وپرـ ـ  10 72162200 317

 (Flat-rolled Products)ه شدرد تخت نوت محصوالاز حاصل ه شدم تماد یا سره شدداده شکل دسرـ ـ  10 72169100 318

 سایرـ  10 73129000 319

 ده درستفارد اموع نوب، از شلتاي الدوسیم ر، خاون یا بدردار خا، تخت یک الل یا مفتوه تسمه تابیددي؛ هنی یا فوالردار آسیمخا   

 .دفوالاز هن یا ، از آکشیرحصا 10 73130000 320

 نچدـ ـ از  10 73221100 321

 سایرـ ـ  10 73221900 322

 همانندرف یا مصادن صیقلی کروف، ظردن کركپااي همانند برء شیاو استکش ل، دستمابدقا، سفنجد؛ اهن یا فوالآپشم ـ  10 73231000 323

 تقطعااء و جزـ ـ ـ ا 10 73239110 324

 سایرـ ـ ـ  10 73239190 325

 تقطعااء و جزـ ـ ـ ا 10 73239210 326

 سایرـ ـ ـ  10 73239290 327

 يمرکزارت به سیستم حرط مربور تودیاـ ـ ـ را 10 76151010 328

 سایرـ ـ ـ  10 76151090 329

 اتفلزر روي کااي برـ  10 82081000 330

 خچرو غلتک ـ  10 83022000 331

 سایرـ ـ  10 83024900 332

 همانندء شیاو اپایه ،یزآوخت، ریزه آوکالـ  10 83025000 333

 أمکن تودسرو آب کن مبگري آهاهستگاـ ـ ـ د 10 84198910 334

 :توماتیکم اتماي ماشینهاـ ـ  10 84501100 335

 ---باالتر و  کیلو 5توماتیک اقلو نیمه دوماشین لباسشویی  10 84501210 336

 ---سایر  10 84501290 337

 سایرـ ـ  10 84501900 338

 رشماس سکنااماشین ـ ـ ـ  10 84729010 339
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 سسکنااڇ اماشین باندـ ـ ـ  10 84729020 340

 اڇماشین پرفرـ ـ ـ  10 84729030 341

 اركمدد و سناو اکن کاغذ دماشین خرـ ـ ـ  10 84729040 342

 نامهوش روزفرر کادماشین خوـ ـ ـ  10 84768910 343

 مایعز گارسیلندص مخصور گوالتوـ ـ ـ ر 10 84811010 344

 --- شیر فلکه کشویی (gate valve)ینچ اجنس برنج لغایت سه از  10 84818015 345

 --- شیر توپی (Ball valve)جنس برنج لغایت  از 5/2ینچ ا 10 84818020 346

  لیتر20کثر ابا ظرفیت حدي یگرن د یا مخز(Dust bag)به ویک کیسه خاکر وات و داراي 1500کثر احدرت با قدـ ـ  10 85081100 347

 سایرـ ـ  10 85081900 348

 همکندي هاروسایر جاـ  10 85086000 349

 يکن غیرتصویرزباـ ـ ـ درب 10 85176930 350

 هیکه مغناطیسی ضبط شدربا باه شدأم توي هارتکاـ ـ ـ  10 85232120 351

 هشدار سوو مغناطیسی صوتی ار نوـ ـ ـ  10 85232920 352

  میلیمتر5/6از بیشتر ي به پهناه شدار سوو کامل ي کاست تصویرار نوـ ـ ـ  10 85232940 353

 سایرـ ـ ـ  10 85232990 354

355 85234110 10 DVD/R و CD/Rقابل ضبط ر یکباري لیزده یسک فشر د--- 

 ---زي باو یدیو وپخش ه ستگادبا ه شدام حتی تون تلویزیوه  گیرند(game)سایل نقلیه وصندلی یا سقف روي قابل نصب بر ع نواز  10 85287210 356

 ---سایر  10 85287290 357

 سفیده و سیا، سایرـ ـ  10 85287300 358

 نتن تلسکوپیي آستثناابه ن تلویزیوي نتنهاـ ـ ـ آ 10 85291010 359

 نتن تلسکوپیـ ـ ـ آ 10 85291020 360

 يتصویرو صوتی ي هاهستگادبه ط مربوي نتنهات آقطعااء و جزـ ـ ـ ا 10 85291030 361

362 85372020 10 Power Panel،Basic Panel ین ولکتریکی با عناي اپانلهاـ ـ ـ ...  وPower Box،  

 ---سایر  10 87033390 363

 ---سایر  10 87039090 364

 .سایل نقلیهوین قبیل ت اقطعااءو جزح، احتی مجهز به سالري، موتو، جنگیش پوي زرهبههااراسایر و تانکها  10 87100000 365

 ---سایر  10 87111019 366

 ----تینگ رکااع نوو اپیست ده در ستفاص امخصو 10 87111021 367

 ----سایر  10 87111029 368

 سایرـ ـ ـ  10 87111090 369

 ----سایر  10 87112019 370

 ----سایر  10 87112029 371

 :سایرـ ـ ـ  10 87112090 372

 ----سایر  10 87113019 373

 ----سایر  10 87113029 374

 :سایرـ ـ ـ  10 87113090 375

 ----سایر  10 87114019 376

 ----سایر  10 87114029 377

 :سایرـ ـ ـ  10 87114090 378

 .نهات آمتفرعات و قطعااء و جز؛ ا(Rotachutes)ها تتوشوو رو (هارگالیدراپاو یت اقابل هدت جمله چتر نجااز )ت چتر نجا 10 88040000 379

 تفریحی عمومیي قایقهاـ ـ ـ  10 89011010 380

 سایرـ ـ ـ  10 89011090 381

 رکادحتی خو، ماشین ترسیمو میز ـ  10 90171000 382
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 زگار کنتوـ  10 90281000 383

 تمایعار کنتوـ  10 90282000 384

 مکانیکیولکترـ ـ ـ ـ ا 10 90283011 385

 سایرـ ـ ـ ـ  10 90283019 386

 مکانیکیولکترـ ـ ـ ـ ا 10 90283021 387

 سایرـ ـ ـ ـ  10 90283029 388

 ----سایر  10 87115019 389

 ----سایر  10 87115029 390

 :سایرـ ـ ـ  10 87115090 391

 ---سایر  10 87119090 392

 .رموتوون بد (نقل کاالو حمل ي جمله سهچرخههااز )پایی ي هاخسایر چرو چرخه دو 10 87120000 393

 دنکردقابل باي قایقهاـ  10 89031000 394

 کمکیر موتوون با یا بد، بانیدباي قایقهاـ ـ  10 89039100 395

 (jet-ski)شی ورزتفریحی ي قایقهاـ ـ ـ  10 89039210 396

 سایرـ ـ ـ  10 89039290 397

 سایرـ ـ  10 89039900 398

 سایرـ  10 89069000 399

 دنکردکلک قابل باـ  10 89071000 400

 سایرـ ـ ـ  10 85271390 401

 هاهستگادسایر ـ  10 85318000 402

 .نهات آقطعااء و جزو ابچه ي کالسکهها 10 87150000 403

 نیاردوزسکونت یا اي بر، نیرواکاع نواز نیمه تریلرها و تریلرها ـ  10 87161000 404

 ورزيکشارف مصااي برر کادیا تخلیه خوي گیررباي نیمه تریلرهاو تریلرها ـ  10 87162000 405

 دارتانکري نیمه تریلرهادار و تانکري تریلرهاـ ـ  10 87163100 406

 سایرـ ـ ـ  10 87163990 407

 نیمه تریلرهاو سایر تریلرها ـ  10 87164000 408

 ---سایر  10 87168090 409

 شناییروکلید ـ ـ ـ  10 85365020 410

 (Sealed beam lamp unit)سربسته اغ به چرم المپ موسوـ  10 85391000 411

  وات40تا اي شتهرالمپ حبابی ـ ـ ـ  10 85392220 412

 T8)) میلیمتر26پ نی تیووکالهک به قطر بیردو شنایی خطی روسنت رفلوـ ـ ـ  10 85393110 413

 (Compact)ف المپ کم مصرـ ـ ـ  10 85393120 414

  وات500تا ه جیور با بخاـ ـ ـ  10 85393210 415

  وات500سدیم تا ر با بخاـ ـ ـ  10 85393220 416

  وات500تا ي نه فلزڇهالوـ ـ ـ  10 85393230 417

 یاضیرخط کشی یا محاسبه ، سامیت رالآسایر ـ  10 90172000 418

 تالآسایر ـ  10 90178000 419

 (D/R20/UM1)رگ بز و (C/R14/UM2)متوسط ، (AA/R6/UM3)قلمی ي شکل به سایزهااي نهاستوي اهاهقوـ ـ ـ  10 85063010 420

 (D/R20/UM1)رگ بز و (C/R14/UM2)متوسط ، (AA/R6/UM3)قلمی ي سایزهادر شکل اي نهاستوي اهاهقوـ ـ ـ  10 85066010 421

 (Round Cell)اي کمهي دهاهقوـ ـ ـ  10 85068030 422

 سایرـ ـ ـ  10 85068090 423

 (Sealed)سربسته ع نوـ ـ ـ از  10 85071010 424

 سایرـ ـ ـ  10 85071090 425

 اغچرـ  10 85131000 426
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  خانگیام کن تودسرو آب بگرمکن ي آهاهستگاـ ـ ـ د 10 85161010 427

  سایرـ ـ ـ  10 85161090 428

  مخزنیه کنندمگري هاریاتوـ ـ راد 10 85162100 429

  سایرـ ـ  10 85162900 430

  مو خشککنـ ـ  10 85163100 431

  یش موي آراهاهستگادسایر ـ ـ  10 85163200 432

  ستدن دخشککري هاهستگاـ ـ د 10 85163300 433

  یووو میکر(Oven)فر ـ  10 85165000 434

 هاههنددتفتو پزها ب کبا، (Boiling Ring)شآوردن آب جوي حلقهها، هاقجا، اپزهاراك خو، سایر فرهاـ  10 85166000 435

  يیا چاه قهودن ست کري درهاهستگاـ ـ د 10 85167100 436

  (Toasters)ن نادن برشته کره ستگاـ ـ د 10 85167200 437

  سایرـ ـ  10 85167900 438

  سایرـ ـ ـ  10 85176990 439

  گیادخانوي مجموعه سینماـ ـ ـ  10 85182920 440

  ---چه رچندپارت بلندگوها به صو 10 85182930 441

  سایرـ ـ ـ  10 84709090 442

  (ضبطي هادك)دان یسکگرـ د 10 85193000 443

  نوـ ـ ـ ـ  10 84791011 444

  کمترل و ساخت پنج سال مستعمل با ساـ ـ ـ ـ  10 84791012 445

  وات125کثر احدرت برقی به قدر با موتوه شدام توه، یا پنجرم پشتباي کشهااهو، سقفیاري، یو، دمینیي، زمیزي روهادزنباـ ـ  10 84145100 446

  مستعملـ ـ ـ ـ  10 84272022 447

 .94اي بري جات و ماوملزو همانند ات تجهیز 03ره شمال مشمور فتر کااي دبرن مبلماي باستثنا، معمولیات فلزر، از فترکاد   

 قفسه، بایگانی قفسه، فیشي یه جازکاي سینی جادان، و کاغذد، سناان، امهر قلمد 10 83040000 448

  همانندء شیاو اچکشی اي نگ صفحهر، زخباانگ ، زنگـ ز 10 83061000 449

  طال یا پالتینه، با نقره شدري بکاـ ـآ 10 83062100 450

  بستی طالکودصنایع ـ ـ ـ  10 83062910 451

  سایرـ ـ ـ  10 83062990 452

  ینه؛ آهمانندي هابتصویر یا قاب قا، عکسب قاـ  10 83063000 453

  چمنگنه پرو حلقه ، چنگکب و قال، قزنقفلیـ  10 83081000 454

 94معمولی ات فلز، از یگردعالئم وف و حرم، قا، ارهمانندي تابلوهاو نشانی م و ناي تابلوها، ماکني اتابلوها،هنماي راتابلوها. می شوند،   

  05ره شمال نهایی که مشموي آباستثنا 10 83100000 455

  (C.F.M)(قیقه در دمکعب ت  فو8000کثر اهی حدادبی با هوي آکولرهاـ ـ ـ  10 84796010 456

  ستیـ اره د 10 82021000 457

  دفوالاز قسمت عامل ـ ـ داراي  10 82023100 458

  بچور روي کااي همانند بره برندي هااربزر و امغا، سکنهه، اندـ ر 10 82053000 459

  داريخانهرف مصااي برـ ـ  10 82055100 460

  همانندري و لحیمکااغ چرـ  10 82056000 461

  گانهاجی جدرخاي هادرمجهز به ه شدأم توي هارفریزل یخچاـ  10 84181000 462

  کمیاترع نوـ ـ  10 84182100 463

  سایرـ ـ  10 84182900 464

   لیتر800کثر احدش به گنجا، قیوصندع نور از فریزـ  10 84183000 465

   لیتر900کثر ابه گنجایش حدده یستاع انور از فریزـ  10 84184000 466
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 اتبا تجهیزه چه شدریکپا، نمایشاري و نگهداي بر (همانندو یترینها ، ونمایشي هاانپیشخو، کابینتها، قچههاوصند)ن سایر مبلماـ    

 .هیا منجمدکننده کننددسر 10 84185000 467

 هاقسایر سنجاو قفلی ق سنجاـ  10 73194000 468

 هشدر جوو جفت درو یمنی خوي اکمربندهادن مکانیسم جمع کرص فنر مخصو--- با بدنه پالستیکی  10 73201010 469

 (torsion spring):یدئو وکاست ار نوص فنر پیچشی مخصوـ ـ ـ  10 73202010 470

 مبلهدار فرز گاق جاـ ـ ـ ا 10 73211110 471

 رتوکاي میزز روگاق جاـ ـ ـ ا 10 73211120 472

 رتوکازي فر گاـ ـ ـ  10 73211130 473

 سایرـ ـ ـ  10 73211190 474

 با سوخت مایعـ ـ  10 73211200 475

 (Solid fuel)سایل با سوخت جامد وشامل ، سایرـ ـ  10 73211900 476

 هم با سایر سوختهاز و یا هم با گازي با سوخت گاـ ـ  10 73218100 477

 با سوخت مایعـ ـ  10 73218200 478

 سایل با سوخت جامدوشامل ، سایرـ ـ  10 73218900 479

 (گرمایشیو شتی ابهدم بگرآ)ره منظودوپکیچ ـ ـ ـ  10 84191110 480

 سایرـ ـ ـ  10 84191190 481

 تقطعااء و جزـ ـ ـ ا 10 73239410 482

 سایرـ ـ ـ  10 73239490 483

 تقطعااء و جزـ ـ ـ ا 10 73239910 484

 سایرـ ـ ـ  10 73239990 485

 ننگنزد زفوال، از شوییو روظرفشویی ـ  10 73241000 486

 هشدبداده حتی لعان، چدـ ـ از  10 73242100 487

 سایرـ ـ  10 73242900 488

 ارغیرچکشخون چدـ از  10 73251000 489

 ديهن یا فوالل آمفتوت از مصنوعاـ  10 73262000 490

 (tape guide)یدئو ار ونوي هنماـ ـ ـ را 10 73269050 491

 خانگیع نواز ندگی خ دوزچرـ  10 84521000 492

 توماتیکي اهاهستگاـ ـ د 10 84522100 493

 همانندء شیاو اپا دو میخ ، پونز، میخ سرپهنو میخ ـ  10 74151000 494

 ستیدصنایع ، قلمزنیـ ـ ـ  10 74181010 495

 ستیدصنایع ب، کووزهفیرـ ـ ـ  10 74181020 496

 خانگیع نوـ ـ از  10 84221100 497

 سایرـ ـ  10 84221900 498

 ـنها ت آقطعااء و جزو اشتی یا پاکیزگی ابهدازم لو 10 76152000 499

 چمیخ پرـ ـ ـ  10 76161010 500

 سایرـ ـ ـ  10 76161090 501

 سایرـ ـ  10 76169900 502

 خانگیي هاازوترزادان، ین نوزتوازوي همچنین ترص، شخااین زتوازوي ترـ  10 84231000 503

 ستیدصنایع ه، شدري میناکاـ ـ ـ  10 74181030 504

 تقطعاا و جز؛ اسایرـ ـ ـ  10 74181090 505

 نهات آقطعااء و جزو اشتی یا پاکیزگی ابهدازم لوـ  10 74182000 506

 ت آنقطعااء و جزو انجیر ـ ز 10 74191000 507

 ستیدصنایع ، قلمزنیـ ـ ـ  10 74199910 508

 ستیدصنایع ب، کووزهفیرـ ـ ـ  10 74199920 509
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 ستیدصنایع ه، شدري میناکاـ ـ ـ  10 74199930 510

 شواز ورستی دصنایع ـ ـ ـ  10 74199940 511

 سایرـ ـ ـ  10 74199990 512

 ستی مرصعدصنایع ، سنتیـ ـ ـ  10 71131110 513

 سایرـ ـ ـ  10 71131190 514

 ستی مرصعدصنایع ، سنتیـ ـ ـ  10 71131910 515

 سایرـ ـ ـ  10 71131990 516

 ستی مرصعدصنایع ، سنتیـ ـ ـ  10 71132010 517

 سایرـ ـ ـ  10 71132090 518

 ستیدصنایع ه، قلمزنی شد، حکاکیـ ـ ـ  10 71141110 519

 ستیدصنایع ري، ملیلهکاـ ـ ـ  10 71141120 520

 مرصعـ ـ ـ  10 71141130 521

 سایرـ ـ ـ  10 71141190 522

 بیلچهو بیل ـ  10 82011000 523

 اشگل تر، شنکش، کج بیل باغبانی، کج بیل، کلنگ به هر شکلـ  10 82013000 524

 میکندر ست کادکه با یک  (نگوشت پرندگان بریداي جمله قیچی براز  )قیچی باغبانی ـ  10 82015000 525

 میکندر ست کادو دهمانند که با ي هااربزو اقیچی باغبانی ، قیچی پرچینبرـ  10 82016000 526

 ستیدصنایع ه، شدري ملیلهکاـ ـ ـ  10 71141920 527

 مرصعـ ـ ـ  10 71141930 528

 طالي سکههاي باستثنا، یجراغیر ي سکههاـ  10 71181000 529

 سایرـ  10 71189000 530

 مستعملـ ـ ـ ـ  10 84271012 531

 مستعملـ ـ ـ ـ  10 84271022 532

 هشدرجوء شیااز امجموعهها ـ  10 82111000 533

 سرمیز با تیغه ثابترد کاـ ـ  10 82119100 534

 ستیدصنایع ـ ـ ـ  10 82119210 535

 سایرـ ـ ـ  10 82119290 536

 ستیدصنایع ـ ـ ـ  10 82119310 537

 سایرـ ـ ـ  10 82119390 538

 معمولیات فلزاز سته ـ ـ د 10 82119500 539

 (double edge)سته ون دلبه بددوتیغ ـ ـ ـ  10 82121010 540

 سایرـ ـ ـ  10 82141090 541

 سایرـ  10 82149000 542

 (...ت، آب و تؤسیسا، ستخرن، اساختما)پی ار، یو، دکفم، با، نما، پوشش سقفف در مصررد موـ ـ ـ  10 68071010 543

 سایرـ ـ ـ  10 68071090 544

 سایرـ  10 68079000 545

 ،شهاتراز کلش یا ه و کا، از نباتیف لیااز اهمانند ء شیا و ا(Block)ك بلو، (Tile)ش گورچها، (Board)صفحه ، (Panel)لوحه    

 .باشده شدده معدنی به هم فشري هاهگچ یا با سایر چسبانندن، که با سیماب چول خاآسایر از یا ك اره خاب، چوه یزب، رچودهخر 10 68080000 546

 ابا کاغذ یا مقوه یا مسلح شده شده فقط پوشاندـ ـ  10 68091100 547

 سایرـ ـ  10 68091900 548

 ءشیااسایر ـ  10 68099000 549

 (هشدي نهبندازه، دایا گدره سرباه، شدد بر پایه پوکه خر)سبک ن بتوـ ـ ـ از  10 68101110 550

 سایرـ ـ ـ  10 68101190 551
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 مبا، سقفف در مصررد موـ ـ ـ  10 68101910 552

 شسنگفراي برف مصررد موـ ـ ـ  10 68101920 553

 نبتوـ ـ ـ از  10 68101930 554

 ربتوء از شیاـ ا 10 68152000 555

 ءقل یک شیاحده داراي شدرجوء شیااز امجموعه ـ . باشده شدري بکاه آکه با پالتین یا طال یا با نقر 10 82151000 556

 هشدرجوء شیااز اسایر مجموعهها ـ  10 82152000 557

 باشده شدري بکاآطال یا پالتین ه، با نقرـ ـ  10 82159100 558

 لچنگاو  قاشق (blank)لیه ح اوطرـ ـ ـ  10 82159910 559

 سایرـ ـ ـ  10 82159990 560

 کلیدهایی که به تنهایی عرضه میشوندـ  10 83017000 561

 نجر ساختماـ آ 10 69041000 562

 سایرـ  10 69049000 563

 مپوشش بال سفاـ  10 69051000 564

 سایرـ  10 69059000 565

 .میکاسراز  لولهکشی (Fittings)ت تصاالودان و انا، لوله 10 69060000 566

   
نها آگترین سطح رکه بز، مربع یا مربع مستطیلاز شکالی غیر احتی به ،همانندو کوچک رگ و مکعب بز، (Tile)ش گور چهاو کاشی ـ 

 در

 .دگیري  سانتیمتر جا7از مربعی با ضلع کمتر  10 69071000 567

   
نها آگترین سطح رکه بز، مربع یا مربع مستطیلاز شکالی غیر احتی به ، همانندو کوچک رگ و مکعب بز، (Tile)ش گورچهاو کاشی ـ 

 در

 .دگیري  سانتیمتر جا7از مربعی با ضلع کمتر  10 69081000 568

  میلیمتر5/4 میلیمتر تا 5/2از بیشتر ي سایر با ضخامتهاـ ـ ـ  10 70051030 569

  میلیمتر5/4از بیشتر ي سایر با ضخامتهاـ ـ ـ  10 70051090 570

  میلیمتر5/4 میلیمتر تا 5/2از باضخامت بیشتر ـ ـ ـ  10 70052120 571

  میلیمتر5/4از با ضخامت بیشتر ـ ـ ـ  10 70052130 572

 سایرـ ـ ـ  10 70052190 573

  میلیمتر5/4از با ضخامت بیشتر ـ ـ ـ  10 70052940 574

 سایرـ ـ ـ  10 70052990 575

 هشدري میناکاـ ـ ـ  10 70071910 576

 هشدبقاـ ـ  10 70099200 577

 چینیـ از  10 69101000 578

 سایرـ ـ  10 70132800 579

 بدارسرل کریستاـ ـ از  10 70133300 580

 سایرـ ـ  10 70133700 581

 ستیدصنایع رده، خواش تره، نقاشی شدـ ـ ـ ـ  10 70134111 582

 ستیدصنایع ، تزیینون بدـ ـ ـ ـ  10 70134112 583

 سایرـ ـ ـ ـ  10 70134119 584

 ماشینیرت به صوه ساخته شدـ ـ ـ  10 70134190 585

 لپاـ ـ ـ او 10 70134210 586

 ستیدصنایع ، تزیینون بدـ ـ ـ  10 70134220 587

 ستیدصنایع رده، خواش تره، نقاشی شدـ ـ ـ  10 70134230 588

 سایرـ ـ ـ  10 70134290 589

 لپاـ ـ ـ او 10 70134910 590

 سایرـ ـ ـ  10 70134990 591

 ستیدصنایع رده، خواش تره، نقاشی شدـ ـ ـ ـ  10 70139111 592
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 ستیدصنایع ، تزیینون بدـ ـ ـ ـ  10 70139112 593
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 سایرـ ـ ـ ـ  10 70139119 594

 ماشینیرت بصوه ساخته شدـ ـ ـ  10 70139190 595

 ستیدصنایع رده، خواش تره، نقاشی شدـ ـ ـ  10 70139910 596

 ستیدصنایع ، تزیینون بدـ ـ ـ  10 70139920 597

 سایرـ ـ ـ  10 70139990 598

 آنشبیه وپوشش سقف ص مخصوي شیشههاـ ـ ـ  10 70169010 599

 سایرـ ـ ـ  10 70169090 600

 سایرـ ـ ـ  10 70189090 601

 پشم شیشهـ ـ ـ  10 70193910 602

 ستیدصنایع رده، خواش تره، نقاشی شدـ ـ ـ  10 70200040 603

 ستیدصنایع ، تزیینون بدـ ـ ـ  10 70200050 604

 فبابیا قالف کشبااب، ختخوي رشستنیهاـ  10 63021000 605

 پنبهـ ـ از  10 63022100 606

 سنتتیک یا مصنوعیف لیاـ ـ از ا 10 63022200 607

 نسجیاد سایر موـ ـ از  10 63022900 608

 پنبهـ ـ از  10 63023100 609

 سنتتیک یا مصنوعیف لیاـ ـ از ا 10 63023200 610

 نسجیاد سایر موـ ـ از  10 63023900 611

 فبابیا قالف کشبا، سرمیزي شستنیهاـ  10 63024000 612

 پنبهـ ـ از  10 63025100 613

 سنتتیک یا مصنوعیف لیاـ ـ از ا 10 63025300 614

 نسجیاد سایر موـ ـ از  10 63025900 615

 پنبه، از همانند (يحلقوز پر)سفنجی ف احولهباي چههارپا، از شپزخانهآلت یا اتوي شستنیهاـ  10 63026000 616

 پنبهـ ـ از  10 63029100 617

 سنتتیک یا مصنوعیف لیاـ ـ از ا 10 63029300 618

 نسجیاد سایر موـ ـ از  10 63029900 619

 سنتتیکف لیاـ ـ از ا 10 63031200 620

 نسجیاد سایر موـ ـ از  10 63031900 621

 پنبهـ ـ از  10 63039100 622

 سنتتیکف لیاـ ـ از ا 10 63039200 623

 نسجیاد سایر موـ ـ از  10 63039900 624

 فبابیا قالف کشباـ ـ  10 63041100 625

 سایرـ ـ  10 63041900 626

 فباب یا قالف کشباـ ـ  10 63049100 627

 پنبهف، از بابیا قالف کشبااز غیر ـ ـ  10 63049200 628

 سنتتیکف لیاف، از ابابیا قالف کشبااز غیر ـ ـ  10 63049300 629

 نسجیاد سایر موف، از بابیا قالف کشبااز غیر ـ ـ  10 63049900 630

 03 .53ره شمال مشموت نسجی پوسته ساقه نباتاف لیااکنف یا سایر ـ از  10 63051000 631

 پنبهـ از  10 63052000 632

 فلهرت به صواد مواي برم نر (سطهوا)وف ظرـ ـ  10 63053200 633

 ستدبه ، سایرـ ـ پیلن وتیلن یا پلی پراپلیاز همانند ل شکاایا ار نوه از مدآ 10 63053300 634

 سایرـ ـ  10 63053900 635

 نسجیاد سایر موـ از  10 63059000 636

 سنتتیکف لیاـ ـ از ا 10 63061200 637
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 نسجیاد سایر موـ ـ از  10 63061900 638

 سنتتیکف لیاـ ـ از ا 10 63062200 639

 نسجیاد سایر موـ ـ از  10 63062900 640

 (Sails)ها نبادباـ  10 63063000 641

 (Pneumatic)دي باي تشکهاـ  10 63064000 642

 سایرـ  10 63069000 643

 دنتمیز کراي همانند بري چههارسایر پاو گیر دگرر، قابشول، ستماب دقار، کفشوـ  10 63071000 644

 سایرـ ـ ـ ـ  10 70200099 645

 سایرـ ـ  10 64039900 646

 سایرـ ـ ـ  10 64041190 647

 سایرـ ـ  10 64041900 648

 هساخته شدره بام دوطبیعی یا چرم چراز نی وکفش با تخت بیرـ  10 64042000 649

 ساختهره بام دوطبیعی یا چرم چراز یه روبا ـ  10 64051000 650

 سایرـ ـ ـ  10 64052090 651

 سایرـ  10 64059000 652

 بچوـ ـ ـ از 10 64069010 653

 سایرـ ـ ـ  10 64069090 654

 پالتوه، نشددارلبهه و نشديقالبگیر، نمداز باشلق ه و بدنۀ کال، نیمهساختهه کال. نمد، از (ارچاکدي هانجمله مانشواز )ن مانشوو    

655 65010000 10 (Plateaux) 

 ار ازنودن کررجوو جفت ه از یا تهیه شدف گیسبا، نیمهساختهه کال. هتزیین نشده، ستر نشده، آنشددار لبهه، نشديقالبگیرده، هر ما 10 65020000 656

 .هیا تزئینشده ستر شدآحتی ده، هر ماار از نودن کررجوو جفت ه از یا تهیه شدف گیسبا، سري سایر پوششهاه و کال 10 65040000 657

 ه ازیا تهیه شدف، بابیا قالف کشبا، سري سایر پوششهاه و یا کالي سترآحتی ده، هر مار از توه، تزئین شد. هیا تزئین شده شد   

 هشدي سترآحتی ، (ارنورت لی نه به صوو)پ تورت به صو، نسجیي چههارنمد یا سایر پا، نتلدا 10 65050000 658

 ادسایر موـ ـ از  10 65069900 659

 .هکالاي بر، یر چانهزبند و فتابگیر ه، آسکلت کالش، اپو، روستر، آخلیار دانو 10 65070000 660

 همانندغ و بان چتر سایباـ  10 66011000 661

 سته تلسکوپیدمیله یا ـ ـ داراي  10 66019100 662

 سایرـ ـ  10 66019900 663

 .همانندو تعلیمی ، یانهزتاق و شال، صندلیشوي عصا، عصا 10 66020000 664

 سته یا میلهه روي دشدارسکلت سواجمله ، از سکلت چترـ ا 10 66032000 665

 سایرـ  10 66039000 666

 05از غیر )نها ه از آساخته شدء شیام و اپر نر، پراء جز، اپرم، با پر یا پر نرن پرندگااء جزاسایر و پوست . (هشدر ساقۀ پر کاو لوله و    

 05ره شمال مشموت محصوال 10 67010000 667

 پالستیکیاد موـ از  10 67021000 668

 ادسایر موـ از  10 67029000 669

 هشدده ما، آنسجیاد یا سایر موان حیوي پشم یا موه؛ شدریگر کادیا به نحو ه سفیدشده، شدزكجهت طبیعی ناه، در سته شدن، دنساي امو   

 همانندء شیااگیس یا ه ساختن کالاي بر 10 67030000 670

 گیس کامله کالـ ـ  10 67041100 671

 سایرـ ـ  10 67041900 672

 ننساي اموـ از  10 67042000 673

 ادسایر موـ از  10 67049000 674

 .(حسنگ لوي باستثنا)سنگ طبیعی ش، از سنگفراي برح لورت سنگ به صودهرو و پیار کنااي سنگ برش، سنگفراي سنگ بر 10 68010000 675
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مربعی در نها آگترین سطح رکه بز، مربع یا مربعمستطیلاز شکالی غیر اهمانند حتی به و کوچک رگ و مکعب بز، (Tile)ش گور چهاـ 
 با

 مصنوعیر به طوه نگشددر رپوو شه اتر، نهد، داگیري هفت سانتیمتر جااز ضلع کمتر  10 68021000 676

 جبا منسوه شده پوشاند، الستیکیب طناو نخ ـ  10 56041000 677

 يبندلعداي بستن یا براي برن یسماـ ـ ر 10 56074100 678

 سایرـ ـ ـ  10 56074990 679

 سایرـ ـ ـ  10 56075090 680

 5303ره شمات پوست نباتااز نسجی ف لیااکنف یا سایر ـ ـ ـ از  10 56079010 681

 سایرـ ـ ـ  10 56079090 682

 54ل،شکاایا ار نو، نخء از شیا ا05 یا 54. یگر تعرفه نباشدره دشمال مشموه و یگر گفته نشدي دجادر که ، یا کابلب طنان، یسمار   

 04ره شمال همانند مشمو 10 56090000 683

 گبهـ ـ ـ  10 57011010 684

 سایرـ ـ ـ  10 57011090 685

 نسجیاد سایر موـ از  10 57019000 686

 ننخی کلیه مناطق بهجز سیرجاو پشمی رو گلیم یک ـ ـ ـ  10 57021010 687

 (شیرپکی پیچ)ن پشمی سیرجارو گلیم یک ـ ـ ـ  10 57021020 688

 (نیم بافت شیر پکی پیچش فر)ن پشمی سیرجارو گلیم یک ـ ـ ـ  10 57021030 689

 پشمیدورو گلیم ـ ـ ـ  10 57021040 690

 بریشماگلیم کف ـ ـ ـ  10 57021050 691

 بریشمم اگلیم تماـ ـ ـ  10 57021060 692

 سایرـ ـ ـ  10 57021090 693

 (Coir)گیل رناف لیااز اها شکفپوـ  10 57022000 694

 انحیو (كکر)م نري پشم یا موـ ـ از  10 57023100 695

 نسجی سنتتیک یا مصنوعیاد موـ ـ از  10 57023200 696

 نسجیاد سایر موـ ـ از  10 57023900 697

 انحیو (كکر)م نري پشم یا موـ ـ از  10 57024100 698

 پنبهـ ـ از  10 56012100 699

 سایرـ ـ  10 56012900 700

 (Stitch-bonded)خته بافته ف دولیاابا ي چههارپازنزده و نمد سوـ  10 56021000 701

 انحیو (كکر)م نري پشم یا موـ ـ از  10 56022100 702

 نسجیاد سایر موـ ـ از  10 56022900 703

 سایرـ  10 56029000 704

 جاجیمـ ـ ـ  10 57050010 705

 سایرـ ـ ـ  10 57050090 706

 نمینه نمایاون زبدوزي قالبدوزي و گلدـ  10 58101000 707

 پنبهـ ـ از  10 58109100 708

 سنتتیک یا مصنوعیف لیاـ ـ از ا 10 58109200 709

 نسجیاد سایر موـ ـ از  10 58109900 710

 رهمانند به کارف یا مصازي سافغالزي، جلدسا، صحافیاي عی که برانواي، از انشاستهاد با صمغ یا با مووده ندانسجی ي چههارپاـ    

 .ندرومی 10 59011000 711

 پاکتـ  10 48171000 712

 رغیرمصول پستارت کا، (يکاغذرت کا )تی رنامه کاري ـ نامهنگارت کاو  10 48172000 713

 يکاغذري نامهنگاء شیااي از امجموعهوي حاا، کاغذ یا مقواز شی رنگاي مجموعههاو کیف ، کیسه، جعبهـ  10 48173000 714

 همانندء شیاو انه روزاشت ددافاتر یادآوري، دکاغذ یاي ستهها، د(سیدرش، رسفا، شتددایا)فاتر اري، دفاتر حسابد، دفاتر ثبتـ د 10 48201000 715
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 فترچه مشقـ د 10 48202000 716
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 هندوجلد پرو پوشه ، (بجلد کتااز غیر )جلد ـ  10 48203000 717

 داربنرکااوراق سته ري و دتجااي چند نسخهي هامفرـ  10 48204000 718

 نکلکسیواي نمونه یا براي برم لبوـ آ 10 48205000 719

 سایرـ  10 48209000 720

 بامبوـ ـ از  10 48236100 721

 (خمیر کاغذز از ستساء دشیاا)پاپیه ماشه ـ ـ ـ  10 48239020 722

 انیري اگررتشعیر نگا، تذهیبـ ـ ـ  10 48239030 723

 تنشریاو گهی ـ ـ ـ آ 10 49021010 724

 سایرـ ـ ـ  10 49021090 725

 همانندري و تجاي هاگکاتالوـ ـ ـ  10 49029010 726

 طبیي هاگکاتالوـ ـ ـ  10 49029020 727

 اردفنی ندو که جنبه علمی ت مجموعه صفحاو سم و رنقاشی ت محصوالاور و گرو مجموعه ـ ـ ـ  10 49029040 728

 سایرـ ـ ـ  10 49029090 729

 .نکادکواي بري، میزآنگرتصویر نقاشی یا ي هابکتا 10 49030000 730

 .هحتی صحافی شد، تصویرون با یا بد، نت موسیقی خطی یا چاپیب کتا 10 49040000 731

 فیاییاجغره کرـ  10 49051000 732

 ببه شکل کتاـ ـ  10 49059100 733

 سایرـ ـ  10 49059900 734

 ست تهیهدنها با آصل افی یا همانند که اتوپوگر، تیرتجا، صنعتیي سمهاو رسایر نقشهها و مهندسی ري، معمااي سمها برو رنقشهها    

 سمها باو رنقشهها از بن ربا کاداري نسخهبره و شدس کاغذ حساروي به طریقه عکاسی داري نسخهبر، ستدبا ه نوشته شدن متوه، شد   

 ر در فمذکون متو 10 49060000 735

 سایرـ  10 44189000 736

 خاتمب، چوروي نقاشی ري، کازكمشبک منبت ناق و معر، طیاستی شامل خردچوبی صنایع ت مصنوعاـ ـ ـ  10 44190010 737

 سایرـ ـ ـ  10 44190090 738

 ---خاتم ب، چوروي نقاشی ، منبتري، کازكنا، مشبکق، معر، طیاستی شامل خردصنایع  10 44201010 739

 سایرـ ـ ـ  10 44201090 740

 ---خاتم ب، چوروي نقاشی ، منبتري، کازكنا، مشبکق، معر، طیاستی شامل خردصنایع  10 44209010 741

 سایرـ ـ ـ  10 44209090 742

 خاتمب، چوروي نقاشی ، منبتري، کازكنا، مشبکق، معر، طیاستی شامل خردصنایع ـ ـ ـ  10 44211010 743

 سایرـ ـ ـ  10 44211090 744

 خاتمب، چوروي نقاشی ، منبتري، کازكنا، مشبکق، معر، طیاستی شامل خردصنایع ـ ـ ـ  10 44219020 745

 .انبر حیوزیا  (كکر)م نري پشم یا موه پسماندو کهنه ف لیاا 10 51040000 746

 ---سایر  10 60041390 747

 انحیو (كکر)م نري پشم یا موـ از  10 60061000 748

 هیا شده سفیدنشدـ ـ  10 60062100 749

 هنگشدـ ـ ر 10 60062200 750

 مختلفي نگهارنخهایی با ـ ـ از  10 60062300 751

 هشدپچاـ ـ  10 60062400 752

 هیا سفیدشده سفید نشدـ ـ  10 60063100 753

 هنگشدـ ـ ر 10 60063200 754

 مختلفي نگهارنخهایی با ـ ـ از  10 60063300 755

 هشدپچاـ ـ 10 60063400 756

 هیا سفید شده سفیدنشدـ ـ  10 60064100 757

 هنگشدـ ـ ر 10 60064200 758
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 مختلفي نگهارنخهایی با ـ ـ از  10 60064300 759

 هشدپچاـ ـ  10 60064400 760

 سایرـ  10 60069000 761

 ، از(همانندء شیاو اجل سگ ، جینرخو، ینش زپو، روبندزهپو، نوبندده، زاقال، بندلهمچنین ما)انحیوع هر نواي برزي ساگبرو ین ء زشیاا   

 .دههرما 10 42010000 762

 ترکیبیم چراز یا م چر، از طبیعیم چراز جی ربا سطح خاـ ـ  10 42021100 763

 نسجیاد پالستیکی یا مواد مواز جی ربا سطح خاـ ـ  10 42021200 764

 سایرـ ـ  10 42021900 765

 ترکیبیم چراز یا م چر، از طبیعیم چراز جی ربا سطح خاـ ـ  10 42022100 766

 جاجیمـ ـ ـ  10 42022210 767

 نمدـ ـ ـ از  10 42022220 768

 رقلمکاـ ـ ـ  10 42022230 769

 خاتمب، چوروي نقاشی ري، کازكنا، منبت، مشبکق، معر،طیاستی شامل خردصنایع ـ ـ ـ  10 44140010 770

 سایرـ ـ ـ  10 44140090 771

 .ساختن چلیکاي بره همچنین تخته خمیدب، چواز نها ت آقطعااء جززي و ابشکهسات سایر مصنوعاو طشت ، خمر، تغا، بشکه 10 44160000 772

 (با نقش هندسی)زي سیساـ ـ ـ ـ ار 10 44181011 773

 (با نقش هندسی)زي سیساـ ـ ـ ـ ار 10 44182011 774

 (منحنیدان و با نقشگر)ي براره قوـ ـ ـ ـ  10 44182019 775

 سایرـ ـ ـ  10 42060090 776

 زيپوستساده در ستفااقابل ت سایر قطعاو پا و ست ، دم، دسرـ  10 43019000 777

 مینکـ ـ از  10 43021100 778

 سایرـ ـ  10 43021900 779

 هبه هم متصل نشد، قیچیل و دم خات، آسایر قطعاو پا و ست ، دم، دسرـ  10 43022000 780

 سلبات متفرعاس و لباـ  10 43031000 781

 .نهاه از آساخته شدء شیاو ابدلی م نري پوستها 10 43040000 782

 سایرـ ـ ـ  10 68030090 783

 بامبوـ ـ از  10 44092100 784

 بامبوـ ـ از  10 46012100 785

 رانخیزـ ـ از  10 46012200 786

 سایرـ ـ  10 46012900 787

 بامبوـ ـ از  10 46019200 788

 رانخیزـ ـ از  10 46019300 789

 نباتیاد سایر موـ ـ از  10 46019400 790

 سایرـ ـ  10 46019900 791

 بامبوـ ـ از  10 46021100 792

 شامل کپوبافیـ ـ ـ  10 46021210 793

 حصیربافیو سبدبافی ـ ـ ـ  10 46021220 794

 سایرـ ـ ـ  10 46021290 795

 شامل کپوبافیـ ـ ـ  10 46021910 796

 سایرـ ـ ـ  10 46021990 797

 سایرـ  10 46029000 798

 مالمینوف ظرـ ـ ـ  10 39241010 799

 سایرـ ـ ـ  10 39241090 800

 سایرـ  10 39249000 801
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 ـ لیتر 300از همانند با گنجایش بیش ي محفظههاه و خمرو خم ره، نبان، امخز 10 39251000 802

 درستانه و آنها ب آچورچاه و پنجرـ در،  10 39252000 803

 نهات آملحقااء و جزو اهمانند ء شیاو ا (هکرکرده جمله پراز  )ده پرهاي، پشت پنجردري و پشت ـ  10 39253000 804

 سایرـ  10 39259000 805

 ارسمدر و فتر کااي دبرازم لوـ  10 39261000 806

 سایرـ ـ ـ  10 39262090 807

 تزئینیء شیااسایر و کوچک ي مجسمههاـ  10 39264000 808

 درپوـ ـ ـ  10 34012040 809

 سایرـ ـ ـ  10 34012090 810

 مکفش یا چراي همانند بري هاآوردهفرو ها مکر، کسهاـ وا 10 34051000 811

 چوبیء شیااکتها یا سایر رپا، چوبین مبلمااري نگهداي همانند بري هاآوردهفرم و کر، کسهاـ وا 10 34052000 812

 اتفلزاي کسها بري واسایل نقلیه باستثناوبدنه اي همانند بري هاآوردهفرو کس ـ وا 10 34053000 813

 .همانندء شیاو اشمع اع نوا 10 34060000 814

 .هحتی تصفیه شد، (Tall oil)یل ل اوتا 10 38030000 815

 ستشوییو دظرفشویی ـ وان، دوش،  10 39221000 816

 خانگیـ ـ ـ  10 40151910 817

 صنعتیي و گررکاـ ـ ـ  10 40151930 818

 سایرـ ـ ـ  10 40151990 819

 سایرـ  10 40159000 820

 دريپاش و کفپوـ ـ  10 40169100 821

 لیهري اوفوي کمکهااي برص دارو مخصوي جعبههاو کیف ـ  10 30065000 822

 ----خانگی  10 38089121 823

 سایرـ  10 32139000 824

 يگل محمداز ستحصالی ب اگالـ ـ ـ ـ  10 33019011 825

 سنتیت سایر عرقیاـ ـ ـ ـ  10 33019012 826

 نسیماـ  10 25231000 827

 مصنوعیر به طوه نگ شدرحتی ، سفیدن سیماـ ـ  10 25232100 828

 بلندره کون سیماـ ـ ـ  10 25239010 829

 (Pozzolanic Cement)النی زوپون سیماـ ـ ـ  10 25239020 830

 نیکیولکترو الکتریکی اسایل ه وکنندكپاي سپرـ ـ ـ ا 10 38249010 831

 .مخاي، معدنی قیراد مواز غنحاصل  و رو(Petroleum oil)م نفت خا 10 27090000 832

 رغن موتوـ ـ ـ رو 10 27101910 833

 هاداريباله شهرن زندزاسواز حاصل ت فضوالو خاکستر ـ  10 26211000 834

 سایرـ  10 26219000 835

 .(ريختیاره اشما(Electrical energy)(ق بروي نیر 10 27160000 836

 سایرـ ـ ـ  10 33079090 837

 ختشویین رصابوـ ـ ـ  10 34011150 838

 هشدداده تفت ت غالي برگههاه و نشدداده تفت ت غالي برگههاط مخلواز یا ه نشدداده تفت ت برگه غالاز یی حاصل اغذي هاآوردهفرـ    

 .دهپف کرت یا غال 10 19042000 839

 برشتهم گندده خرـ  10 19043000 840

 سایرـ  10 19049000 841

 » (knackebrot)وتکنکه بر«به م موسو، (Crispbread)د ترو خشک ن ناـ  10 19051000 842

 همانندو نجبیلی ن زناـ  10 19052000 843

 ندودهافزه اشیرینکننداد نها موآبیسکویتهایی که به ـ ـ  10 19053100 844
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 یفرهاو وفلها ـ ـ وا 10 19053200 845

 مشابهه برشته شدت محصواله و برشته شدن نا، (Rusks)ري سوخان ناـ  10 19054000 846

 سایرـ ـ ـ  10 19059090 847

 تمرکباـ ـ  10 20079100 848

 سایرـ ـ ـ  10 20079990 849

 ---ئولیت ز 10 28421010 850

 گوجهفرنگیـ آب  10 20095000 851

 نکندوز  تجا30از بریکس که س با یک مقیاـ ـ  10 20096100 852

 سایرـ ـ  10 20096900 853

 نکندوز  تجا20از بریکس که س با یک مقیاـ ـ  10 20097100 854

 سایرـ ـ  10 20097900 855

 طقاهقرـ ـ آب  10 20098100 856

 سایرـ ـ ـ  10 20098990 857

 تسبزیجاه و میوي آبهاطمخلوـ  10 20099000 858

 گوجه فرنگیي سایر سسها و (Tomato ketchup)گوجهفرنگی پ کچاـ  10 21032000 859

 سایرـ  10 21039000 860

 سایرـ ـ ـ  10 22071090 861

 عسلر نبوزهر م و زموه برل، یاروله ـ ـ ـ ڇ 10 04100010 862

 سایرـ ـ ـ  10 04100090 863

 .ننساي امول خاه؛ آحتی شسته یا چربی گرفتهشده، نشدر کان، نساي امو 10 05010000 864

 زده،یخده، کردسرزه، به حالت تا، (شکمبه ماهیو کنک دبااز روده، غیر )ه کامل یا قطعه قطعه شدت، نااشکمبه حیوو کنک دباروده،    

 .دوديیا ده خشککر، نمکدر آب یا زده نمک 10 05040000 865

 سایرـ  10 05059000 866

 ادتهیه سایر مواي بر (کلراز سدیم زي سااجد)تغییر شیمیایی اي برـ ـ ـ  10 25010020 867

 سایرـ ـ ـ  10 25010090 868

 یائوتیاـ  10 07145000 869

 سایرـ  10 07149000 870

 با پوستـ ـ  10 08025100 871

 پوستون بدـ ـ  10 08025200 872

 ح یا به شکل لو(Block)ك بلورت به صو؛ یگري دیا به نحواره سیله وبه ه شده یا فقط بریده گرفته شداري حتی ناهموح، سنگ لو   

873 25140000 10 (Slabs)مربع یا مربع مستطیل . 

 شیوفردهخراي برده ماي آبستهبندـ ـ ـ در  10 09101110 874

 م گر10از کمتر ي بستهبندان در عفراع زنوـ ـ ـ ا 10 09102011 875

 م گر10از کمتر ي بستهبندان در عفردر زپواع نوـ ـ ـ ا 10 09102012 876

 م گر30 - 10از کمتر ي بستهبندان در عفراع زنوـ ـ ـ ا 10 09102013 877

 م گر30-10از کمتريبستهبندان درعفردرزپواع نوـ ـ ـ ا 10 09102014 878

 م گر30از بیش ي هايبستهبندان در عفراع زنوـ ـ ـ ا 10 09102090 879

 ربذـ  10 10021000 880

 سایرـ  10 10029000 881

 سایرـ  10 10049000 882

 - -ر بذ 10 10082100 883

 - -سایر  10 10082900 884

885 10083000 10 canary seeds) )رينه قنادا- 

 مرمرـ ـ از  10 25174100 886
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 3فصل ده مرت نااحیوات؛ فقرن فاقد ستون بزیاآیا سایر اران صدفدداران، قشراز ماهیها یا ت از محصوالـ ـ  10 05119100 887

 سایرـ ـ ـ  10 05119990 888

 منشاسته گندـ ـ  10 11081100 889

 مینیزسیبل فکوـ ـ  10 11081300 890

 Cassava)ك یشه مانیوآرد ر)ك مانیول فکوـ ـ  10 11081400 891

 هالفکوو سایر نشاستهها ـ ـ  10 11081900 892

 ربذـ  10 12023000 893

 نه سویاـ از دا 10 12081000 894

 مینیدام زباـ ـ ـ آرد  10 12089010 895

 (Pangasius spp., silurus., clarias spp., lctalurus spp.)گربه ماهی ـ ـ  10 03027200 896

 (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus,ر ماهی کپواع نوـ ـ ا   

897 03027300 10 (Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus، 

 (Anguila spp.)ماهی رماـ ـ  10 03027400 898

 سایر کوسهماهیهاو سگماهی ـ ـ  10 03028100 899

 (Rajrdae)ماهی ه سفرـ ـ  10 03028200 900

 (Dissostichus spp.)ان نددماهی نیشـ ـ  10 03028300 901

 Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus)الآلماهی قزـ ـ    

   aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheandOncorhynch 

902 03031400 10 (chrysogaster 

 (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)گربه ماهی ـ ـ  10 03032400 903

 (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus,ر ماهی کپواع نوـ ـ ا   

904 03032500 10 (.Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodonpiceus 

 (Anguilla spp)ماهی رماـ ـ  10 03032600 905

 (Sprattusماهی کوچک هشا، (Sardinella spp)ینال ردسا، (Sardina pilchardus, Sardinops spp)ینها ردساـ ـ    

906 03035300 10 (sprattus 

 (Pollachius virens)ك ماهی یا پوالل غاـ ـ ز 10 03036500 907

 دهکردیا سرزه تات، قطعارت به صوه نشده بریدـ ـ  10 02072400 908

 منجمدت، قطعارت به صوه نشده بریدـ ـ  10 02072500 909

 دهکردیا سرزه تاء حشات و اقطعاـ ـ  10 02072600 910

 خمیرـ ـ ـ  10 02072710 911

 سایرـ ـ ـ  10 02072790 912

 دهکردیا سرزه تات، قطعارت به صوه نشده بریدـ ـ  10 02074100 913

 منجمدت، قطعارت به صوه نشده بریدـ ـ  10 02074200 914

 دهکردیا سرزه تاب، جگر چرـ ـ  10 02074300 915

 دهکردیا سرزه تا، سایرـ ـ  10 02074400 916

 منجمد، سایرـ ـ  10 02074500 917

 دهکردیا سرزه تات، قطعارت به صوه نشده بریدـ ـ  10 02075100 918

 منجمدت، قطعارت به صوه نشده بریدـ ـ  10 02075200 919

 دهکردیا سرزه تاب، جگر چرـ ـ  10 02075300 920

 دهکردیا سرزه تا، سایرـ ـ  10 02075400 921

 منجمد، سایرـ ـ  10 02075500 922

 ارشاخدغ مرـ  10 02076000 923

 سایرـ  10 02099000 924
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 سایرـ ـ ـ  10 12089090 925
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 هنیامددر یا به شکل حبه ه نشددر پوه، نشدبسیارازك، آگل ـ  10 12101000 926

 يمحمدزه تاگ گلبرو گل خشک ـ ـ ـ  10 12119091 927

 (Dissastichus spp.)ان نددماهی نیش ـ ـ  10 03045500 928

 (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.))گربهماهی ـ ـ  10 03046200 929

 (Pollachius virens)ك ماهی یا پوالل غاـ ـ ز 10 03047300 930

 Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus)الآلماهی قزاع نوـ ـ ا   

   aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheandOncorhynch 

931 03048200 10 (chrysogaster 

 (Dissastichus spp.)ان نددماهی نیش ـ ـ  10 03048500 932

 (Clupea harengus, Clupea Pollasii)ماهیها هشاـ ـ  10 03048600 933

 .نمکدر آبیا زده نمکه، شدده، دودي خشککر، منیماهیو تخم ، جگر ماهیـ  10 03052000 934

 (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusال آلماهی قزاع نوـ ـ ا   

   aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheandOncorhynch 

935 03054300 10 (chrysogaster 

 (Pangasius spp., - silurus spp clarias spp,. Lctalurusگربهماهی اع نو، ا(Oreochromis spp)تیالپیا ـ ـ    

   (.Sppن ماهیارکپواع نو، ا,Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus) 

936 03054400 10 (Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus، 

 Anguilla)گونه )ماهی رماـ ـ  10 03019200 937

 سایرـ ـ ـ  10 03019990 938

 (Nephrops norvegicus)وڇي البستر نرـ ـ  10 03061500 939

 (Pandalus spp., Crangon crangon)د سري آب میگواع نوـ ـ ا 10 03061600 940

 میگواع نواسایر ـ ـ  10 03061700 941

 Jasus)،  گونهPanulirus،  گونه(Palinurusردار شیرین یا خاآبیایی ي درسایر خرچنگهاهاي و خرچنگ صخرـ ـ  10 03062100 942

 هکوتادم خرچنگ ـ ـ  10 03062400 943

 (Nephrops norvegieus)وڇي البستر نرـ ـ  10 03062500 944

 ارتخمگذغ پولت مرـ ـ ـ  10 01059420 945

 سایرـ ـ ـ  10 01059490 946

 سایرـ ـ  10 01059900 947

 سایرـ ـ ـ  10 01061190 948

 سایرـ ـ ـ  10 01061290 949

 ییاصحري هاشخرگوو ها شخرگوـ ـ  10 01061400 950

 گربه معمولیو سگ ـ ـ ـ  10 01061910 951

 سایرـ ـ ـ  10 01061990 952

 سایرـ ـ ـ  10 01062090 953

 سایرـ ـ ـ  10 01063190 954

 سایرـ ـ ـ  10 01063290 955

 لیاییاسترغ اشترمرـ ـ ـ  10 01063320 956

 سایرـ ـ ـ  10 01063390 957

 سایرـ ـ ـ  10 01063990 958

 سایرـ ـ ـ  10 01064130 959

 سایرـ ـ  10 01064900 960

 هدارکرفس غداز کرفس بغیر ـ  10 07094000 961

 (Orache)می یا کوهی ج روسفنا و ا(Tetragone)الندنو ج زسفناج، اسفناـ ا 10 07097000 962
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 (Pisum sativum)فرنگی دنخوـ ـ  10 07102100 963
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 سایرـ ـ ـ  10 04039090 964

 نبقي زهاگبرـ ـ ـ  10 06042010 965

 سایرـ ـ ـ  10 06042020 966

 سایرـ  10 06049000 967

 ««Pisum sativum(Peas)فرنگی دنخوـ  10 07081000 968

 نمجادباـ  10 07093000 969

 -سایر  10 15019000 970

 سایرـ  10 15079000 971

 سایرـ  10 15089000 972

 .15ین ط امخلوو شیمیایی تغییر نیافته ظ لحااز لی ه وحتی تصفیه شد، یدآست میدبه ن یتواً از زنها که منحصراء آجزو اغنها رویر    

 09ره شمال مشموي غنهااء روجزاغنها یا رونها با اء آجزاغنها یا رو 10 15100000 973

 سایرـ ـ ـ  10 15119090 974

 سایرـ ـ ـ  10 15162090 975

 رحش سیاغ وبار و سیاك سیرـ  10 95081000 976

 رتئاتر سیاب ، تا، فلک خ و چرـ ـ ـ  10 95089010 977

 اي آزادهوت در سایر تفریحاازي و نداتیره جایگاـ ـ ـ  10 95089090 978

 جعاء از شیاه و اشدر کاج عاـ  10 96011000 979

 نقاشیون بدف، صدان، ستخوز از استساء دشیاـ ـ ـ ا 10 96019010 980

 با نقاشیف، صدان، ستخوز از استساء دشیاـ ـ ـ ا 10 96019020 981

 سایرـ ـ ـ  10 96019090 982

 سایرـ ـ ـ  10 96033090 983

 .ستیل دغرباو ستی دلک ا 10 96040000 984

 .سکفش یا لبادن یا تمیزکرو دوز خت ، دونظافت شخصیاي بري سفري مجموعهها 10 96050000 985

 Roller Point Pen)غلطکی ك نویس نوروان)با جوهر مایع ـ ـ ـ  10 96083010 986

 سایرـ ـ ـ  10 96083090 987

 سایرـ  10 96099000 988

 سایرـ ـ ـ  10 96100090 989

 یادن مهر کرك و ال، نیزیخرتاي  مهرها(Sticks).ها دساورین ابا ه شدأم ستی توپ دچاي مجموعههاو ست وي دبا نیردن کررکااي بر   

 Stick))دسا؛ ورستدن در دکررکااي بره حی شداطر، (برجسته برچسبپ یا چاپ چااي سایل بروجمله از )همانند ، و نیره زشما 10 96110000 990

 دنغیر قابل پرکرزي، گا، جیبیك فندـ  10 96131000 991

 دنقابل پرکرزي، گا، جیبیك فندـ  10 96132000 992

 .مربوطهت قطعارت و یا سیگار سیگاي هابچوو  پیپ (Bowls)شامل حقهها (Smoking pipes)(ت خانیال دستعماي اپیپها 10 96140000 993

 سایرـ ـ  10 96151900 994

 سایرـ  10 96159000 995

 نهاآسر ات و تجهیزو یشی همانند ي آراهاهپاشندش و عطرپاـ  10 96161000 996

 نهات آقطعااء و جزاهمچنین ؛ و سته انها توسط خأل تامین شددن آکه عایق بو، با محفظهارت عایق حروف سایر ظرو فالسک    

 .(خلیداشیشه یدکی ي باستثنا) 10 96170000 997

 .هازهیترین مغاوتزئین اي برك متحري سایر نمایشهاك و متحري مکها؛ آدچوبیي مکهاآدسایر و مانکن خیاطی  10 96180000 998

 (Pastel)نگی ادرنقاشی با مدو قلم ه نقاشی سیا، نقاشیي تابلوـ  10 97011000 999

 سایرـ  10 97019000 1000

 .دههر ماري، از حجازي، صلی مجسمهسار اثاآ 10 97030000 1001
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 49دار و کاغذ تمبر، پستیي لتحریر کاغذازمالو، نقش تمبر کلکسیونیداراي عالمت پستی پاکت ، تمبر پستی یا تمبر مالیاتی. میشوند   

 07ره شمال شیائی که مشمواز اغیر ه یا باطل نشده باطل شد، همانند 10 97040000 1002

 ،یرینشناسی، دشناسینباستا، یخیرتا، کالبد شناسی، شناسینمعد، شناسیه گیا، شناسیان بسته به حیوواکلکسیونی ء شیان و اکلکسیو   

 .شناسیالمدو شناسی یا سکه ادنڇ 10 97050000 1003

 .شته باشندداقدمت ل یکصد سااز عتیقه که بیش ء شیاا 10 97060000 1004

 Paddy)دي برنج پا)ك شلتوـ  10 10061000 1005

 (هاي یا برنج قهوCargoگو ربرنج کا)ه برنج پوست کندـ  10 10062000 1006

 برنجده خرـ  10 10064000 1007

 هسیام گندـ  10 10081000 1008

 هماننده برندي هااربزه و اهر، دتیشهو تبر ـ  10 82014000 1009

 همانندي هااربزب و اساب چون،سوهاـ  10 82031000 1010

 همانندي هااربزش و امقا، نبرزاگا، (هبرندي ستهادنبراجمله از )ست دنبرـ ا 10 82032000 1011

 همانندي هااربزي و اقیچی فلزبرـ  10 82033000 1012

 نه ثابتاندـ ـ داراي د 10 82041100 1013

 نه متغیراندـ ـ داراي د 10 82041200 1014

 ستهداراي دحتی ، بکسرچاـ آ 10 82042000 1015

 پتکو چکش ـ  10 82052000 1016

 سایرـ ـ  10 82055900 1017

 همانندو قید ه، گیرـ  10 82057000 1018

 ستی یا پاییدار دتیزکن پایهخ چر، قابل حملي هنگرره آکوان؛ سندـ  10 82058000 1019

 یفردین از افرعی ره یا چند شماء دو شیااي از اشامل محموعه، سایرـ  10 82059000 1020

 82ي هارهشماره از شمادو قل احدل مشموي هااربز ا05لغایت ، 82. شیوفردهخراي مجموعه بررت به صوه شددهما آ02 10 82060000 1021

 کاملرت  بهصو(PC)شخصی دازي پرر دادهکادخوي ماشینهاـ ـ ـ  10 84714110 1022

 سختف غالي داراي با مغز، نگیادرمداد و مدـ  10 96091000 1023

 مسپرـ ـ ـ ا 10 05119940 1024

 :سایرـ  10 69089000 1025

 پالستیکیاد موـ ـ از  10 90031100 1026

 ادسایر موـ ـ از  10 90031900 1027

 تینگرکاو پیست ده در ستفاص امخصو 10 87111091 1028

 - - -ي هیبریدع نواز  10 87111092 1029

 


