
نوع ارزنوع کارشناسیاولویتحقوق وروديتعرفهعنوانردیف
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت0207130040ـ ـ قطعات و احشاء، تازه یا سرد کرده1
مبادلهنیاز کارشناسی2845900053ـ سایر2

مبادلهنیاز کارشناسی73045100106ـ ـ سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن کاسته شده)3

4 Pedestrain) ـ تراکتورهاي کوچک قابل هدایت به وسیله انسان پیاده
:(controlled

متقاضینیاز کارشناسی8701100059

متقاضینیاز کارشناسی091020105510- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در5
متقاضینیاز کارشناسی091020205510ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته-بندي کمتر از ده گرم6
مبادلهنیاز کارشناسی2106101054--- مواد پروتئینی تکستوره7
مبادلهنیاز کارشناسی27101950155--- روغن صنعتی8
متقاضینیاز کارشناسی32071020104--- رنگ هاي چینی و سرامیکی رولعابی9
10UV مبادلهنیاز کارشناسی3812303054--- پایدار کننده هاي

11
--- قوطی و جعبه چند الیه به هم فشرده از الیه هاي متفاوت که الیه 
هاي مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواهت و همگن به 

هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذایی (به شکل پاکت)
متقاضینیاز کارشناسی48192010154

مبادلهنیاز کارشناسی48192090204--- سایر12
متقاضینیاز کارشناسی84281020158ـ ـ ـ چرخ هاي باال کشنده محفظه دار13
مبادلهنیاز کارشناسی85299030208--- برد اصلی مونتاژ شده مربوط به نمایشگرهاي ردیف 14852841
مبادلهنیاز کارشناسی8714912056ـ ـ ـ قطعات سه پارچه و هفت پارچه15
مبادلهنیاز کارشناسیR.B.D ---1511902051 مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی16

ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي 17
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870338206

18RBD مبادلهنیاز کارشناسی15119030401ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ

19
قطعات منفصله براي تولید لیفتراك به استثناي دکل کامل، اکسل 

فرمان، رینگ، شاسی، وزنه تعادلی، کابین راننده، باطري، رادیاتور آب، 
الستیک و کپسول مخصوص لیفتراك گازي

مبادلهنیاز کارشناسی9884270056

مبادلهنیاز کارشناسی2710194055---روغن پایه معدنی20
مبادلهنیاز کارشناسی7606924055ـ ـ ـ کویل آلومینیومی با حداکثر ضخامت 35/.21
متقاضینیاز کارشناسی01063920510ـ ـ ـ پرندگان زینتی  شامل قناري، مرغ عشق و فنچ22
متقاضینیاز کارشناسی02012010261ـ ـ ـ ران23
متقاضینیاز کارشناسی02012020261ـ ـ ـ راسته24
متقاضینیاز کارشناسی02012030261ـ ـ ـ سردست و سینه25
متقاضینیاز کارشناسی02012090261ـ ـ ـ سایر26
متقاضینیاز کارشناسی02013010261ـ ـ ـ ران27
متقاضینیاز کارشناسی02013020261ـ ـ ـ راسته28
متقاضینیاز کارشناسی02013030261ـ ـ ـ سردست و سینه29
متقاضینیاز کارشناسی02013090261ـ ـ ـ سایر30
31(Veal) متقاضینیاز کارشناسی02021010261ـ ـ ـ گوساله
متقاضینیاز کارشناسی02021090261ـ ـ ـ سایر32
متقاضینیاز کارشناسی02022010261ـ ـ ـ ران33
متقاضینیاز کارشناسی02022020261ـ ـ ـ راسته34
متقاضینیاز کارشناسی02022030261ـ ـ ـ سردست و سینه35
متقاضینیاز کارشناسی02022090261ـ ـ ـ سایر36
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متقاضینیاز کارشناسی02023010261ـ ـ ـ ران37
متقاضینیاز کارشناسی02023020261ـ ـ ـ راسته38
متقاضینیاز کارشناسی02023030261ـ ـ ـ سردست و سینه39
متقاضینیاز کارشناسی02023090261ـ ـ ـ سایر40
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0203110015ـ ـ الشه یا شقه41
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0203120015ـ ـ  ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان42
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0203190015ـ ـ سایر43
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0203210015ـ ـ الشه یا شقه44
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0203220015ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان45
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0203290015ـ ـ سایر46
متقاضینیاز کارشناسی02041000261ـ الشه و شقه بره، تازه یا سرد کرده47
متقاضینیاز کارشناسی02042100261ـ ـ الشه یا شقه48
مبادلهاتوماتیک9031900056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات49
مبادلهاتوماتیک90321000266ـ ترموستات50
مبادلهاتوماتیک9032200056ـ مانوستات51
مبادلهاتوماتیک9032810058ـ ـ هیدرولیکی یا پنوماتیکی52
مبادلهنیاز کارشناسی90328910208ـ ـ ـ اکسی پیلوت53
مبادلهاتوماتیک9032892058ـ ـ ـ سیستم کنترل الکترونیکی کیسه ایمنی هوا54
مبادلهاتوماتیک9032893058ـ ـ ـ سیستم کنترل الکترونیکی ترمز ضدقفل55
مبادلهاتوماتیک90328990208ـ ـ ـ سایر56
مبادلهاتوماتیک9032900056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات57
مبادلهاتوماتیک90330010206ـ ـ ـ ترموکوبل یکبار مصرف جهت استفاده در ترمومتر58
مبادلهاتوماتیک90330020206ـ ـ ـ سایر ترموکوبل ها59
مبادلهنیاز کارشناسی9033009056ـ ـ ـ سایر60
مبادلهاتوماتیک9101110059ـ ـ فقط با نمایشگر مکانیکی61
مبادلهاتوماتیک9101190059ـ ـ سایر62
مبادلهاتوماتیک9101210059ـ ـ با کوك خودکار63
مبادلهاتوماتیک9101290059ـ ـ سایر64
مبادلهاتوماتیک9101910059ـ ـ که با برق کار می کند65
مبادلهاتوماتیک9101990059ـ ـ سایر66
مبادلهاتوماتیک9102110059ـ ـ فقط با نمایشگر مکانیکی67
مبادلهاتوماتیک9102120059ـ ـ فقط با نمایشگر اوپتوالکترونیکی68
مبادلهاتوماتیک9102190059ـ ـ سایر69
مبادلهاتوماتیک9102210059ـ ـ با کوك خودکار70
مبادلهاتوماتیک9102290059ـ ـ  سایر71
مبادلهاتوماتیک9102910059ـ ـ که با برق کار می کنند72
مبادلهاتوماتیک9102990059ـ ـ سایر73
متقاضیاتوماتیک910310005510ـ که با برق کار می کنند74
متقاضیاتوماتیک910390005510ـ سایر75

ساعت هاي ویژه نصب در پانل دستگاه ها و ساعت هاي از نوع مشابه براي 76
وسایل نقلیه زمینی، هوایی، فضایی یا آبی.

مبادلهاتوماتیک9104000059

متقاضینیاز کارشناسی910511005510ـ ـ که با نیروي برق کار می کنند77
متقاضیاتوماتیک910519005510ـ ـ سایر78
ـ که با نیروي برق کار می کنند79 متقاضینیاز کارشناسی910521005510ـ 
متقاضیاتوماتیک910529005510ـ ـ سایر80
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متقاضینیاز کارشناسی910591005510ـ ـ که با نیروي برق کار می کنند81
متقاضیاتوماتیک910599005510ـ ـ  سایر82
متقاضیاتوماتیک910610005510ـ ساعت ثبت کننده  زمان؛ ساعت ضبط کننده زمان83
مبادلهاتوماتیک91069010159ـ ـ ـ زمان سنج عملیات زنگ دار84
متقاضیاتوماتیک910690905510ـ ـ ـ سایر85

کلید قطع و وصل ساعتی داراي انواع محرك ساعت یا داراي موتور 86
سنکرون.

مبادلهاتوماتیک9107000056

ـ ـ فقط با نمایشگر مکانیکی یا با ادواتی که با آنها یک نمایشگر 87
مکانیکی می تواند توأم شود

مبادلهاتوماتیک9108110056

مبادلهاتوماتیک9108120056ـ ـ فقط با نمایشگر اوپتوالکترونیکی88
مبادلهاتوماتیک9108190056ـ ـ سایر89
مبادلهاتوماتیک9108200056ـ با کوك خودکار90
مبادلهاتوماتیک9108900056ـ سایر91
مبادلهنیاز کارشناسی9109100059ـ براي آنهایی که  که با نیروي برق عمل می نمایند92
مبادلهاتوماتیک9109900059ـ سایر93

ـ ـ محرك هاي کامل، سوارنشده یا قسمتی سوار شده (مجموعه کامل 94
محرك ها)

مبادلهاتوماتیک9110110055

مبادلهاتوماتیک9110120055ـ ـ محرك هاي غیر کامل، سوار شده95
مبادلهاتوماتیک9110190055ـ ـ محرك هاي ناتمام96
مبادلهاتوماتیک9110900055ـ سایر97

ـ قاب از فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش یا پوشش از فلزات 98
گرانبها

مبادلهاتوماتیک9111100056

مبادلهاتوماتیک9111200056ـ قاب از فلزات معمولی، حتی آبکاري شده با طال یا نقره99
مبادلهاتوماتیک9111800056ـ سایر قاب ها100
مبادلهاتوماتیک9111900056ـ قطعات101
مبادلهاتوماتیک91122000209ـ قاب ها و قفسه ها102
مبادلهاتوماتیک91129000209ـ قطعات103

مبادلهاتوماتیک9113100059ـ از فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش یا پوشش از فلزات گرانبها:104

مبادلهاتوماتیک9113200059ـ از فلزات معمولی، حتی آبکاري شده با طال یا نقره105
مبادلهاتوماتیک91139000159ـ سایر106
مبادلهاتوماتیک9114100056ـ فنر، همچنین فنر رقاصک107
108(Dials) مبادلهاتوماتیک9114300056ـ صفحه
مبادلهاتوماتیک9114400056ـ صفحه تکیه گاه و پل109
مبادلهاتوماتیک9114900056ـ سایر110
متقاضیاتوماتیک920110005510ـ پیانو با سیم یازه عمودي111
متقاضیاتوماتیک920120005510ـ پیانو با سیم یا زه افقی112
متقاضیاتوماتیک920190005510ـ سایر113
متقاضیاتوماتیک920210005510ـ  که با آرشه نواخته می شوند114
متقاضیاتوماتیک920290005510ـ سایر115
متقاضیاتوماتیک920510005510ـ آالت بادي ـ برنجی116
متقاضیاتوماتیک920590005510ـ سایر117

، طبل و دهل، کسیلوفون، سنج، قاشقک، 118 آالت موسیقی ضربی (مثالً
ماراکاس).

متقاضینیاز کارشناسی920600005510

متقاضیاتوماتیک920710005510ـ آالت شستی دار، غیر از آکاردئون119
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متقاضیاتوماتیک920790005510ـ سایر120
متقاضیاتوماتیک920810005510ـ جعبه موزیک121
متقاضیاتوماتیک92089000510ـ سایر122
متقاضیاتوماتیک920930003210ـ سیم و زه آالت موسیقی123
مبادلهاتوماتیک92099100156ـ ـ اجزاء و قطعات و متفرعات پیانو124

ـ ـ اجزاء و قطعات و متفرعات براي آالت موسیقی مشمول شماره 02  125
92

مبادلهاتوماتیک92099200156

ـ ـ اجزاء و قطعات و متفرعات براي آالت موسیقی مشمول شماره 07  126
92

مبادلهاتوماتیک92099400156

متقاضیاتوماتیک920999003210ـ ـ سایر127
، توپ، خمپاره انداز و خمپاره):128 متقاضینیاز کارشناسی930110002010ـ اسلحه هاي توپخانه (مثالً

ـ ادوات براي پرتاب موشک؛ شعله افکن؛ ادوات براي پرتاب نارنجک؛ 129
لوله هاي پرتاب مواد منفجره زیر آب و سالح هاي مشابه

متقاضینیاز کارشناسی930120002010

متقاضینیاز کارشناسی930190002010ـ سایر130

رولور و طپانچه ها، غیر از آنهایی که مشمول شماره 03  93 یا 04  93 131
می شوند.

متقاضینیاز کارشناسی930200002010

متقاضینیاز کارشناسی930310002010ـ سالح هاي گرم سرپر132

ـ سایر تفنگ هاي ورزشی، شکاري یا هدف گیري، همچنین تفنگ  133
کارابین

متقاضیاتوماتیک93032000209

متقاضینیاز کارشناسی930330002010ـ سایر کارابین هاي ورزشی، شکاري یا هدف گیري134
متقاضینیاز کارشناسی930390002010ـ سایر135
متقاضینیاز کارشناسی930400102010---شوك الکتریکی136
مبادلهنیاز کارشناسی93040020208---افشانه اشک آور137
مبادلهاتوماتیک93040090209---سایر138
متقاضینیاز کارشناسی930510002010ـ  براي رولور یا طپانچه139
متقاضینیاز کارشناسی930520002010ـ براي تفنگ هاي شکاري یا تفنگ هاي ردیف  1409303
متقاضینیاز کارشناسی930591002010ـ ـ اسلحه جنگی مشمول شماره 01  141.93
متقاضیاتوماتیک930599002010ـ ـ سایر142
متقاضیاتوماتیک93062100209ـ ـ فشنگ143
متقاضینیاز کارشناسی930629002010ـ ـ سایر144
متقاضیاتوماتیک930630002010ـ سایر فشنگ ها و اجزاء و قطعات آنها145
متقاضیاتوماتیک930690002010ـ سایر146

شمشیر، قمه، سرنیزه، نیزه و سالح هاي همانند و اجزاء  و قطعات آنها و 147
غالف و نیام براي آنها.

متقاضینیاز کارشناسی930700002010

ـ نشیمنها ازانواعی که براي وسایل نقلیه هوایی مورد استفاده قرار 148
می گیرند

مبادلهاتوماتیک9401100056

مبادلهاتوماتیک94012000156ـ نشیمن ها از انواعی که براي وسایل نقلیه موتوري149
متقاضیاتوماتیک940130004010ـ  نشیمن هاي گردان داراي وسیله تنظیم ارتفاع150

ـ نشیمن ها غیر از نشیمن ها براي باغ یا تجهیزات اردوزنی، قابل تبدیل 151
به تختخواب

متقاضیاتوماتیک940140004010

متقاضیاتوماتیک940151005510ـ ـ از بامبو یا نخل رونده152
متقاضیاتوماتیک940159005510ـ ـ سایر153
متقاضیاتوماتیک940161005510ـ ـ رویه شده154
متقاضیاتوماتیک940169005510ـ ـ سایر155
متقاضیاتوماتیک940171004010ـ ـ رویه شده156
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متقاضیاتوماتیک940179004010ـ ـ سایر157
متقاضیاتوماتیک940180104010ـ ـ ـ از جاجیم158
متقاضیاتوماتیک940180904010ـ ـ ـ سایر159
مبادلهاتوماتیک9401901056ـ ـ ـ براي وسایل نقلیه هوایی160
مبادلهاتوماتیک94019020106ـ ـ ـ براي وسایل نقلیه زمینی161
مبادلهاتوماتیک94019090409ـ ـ ـ سایر162

ـ صندلی هاي دندانپزشکی، صندلی هاي آرایشگاه یا صندلی هاي همانند 163
و اجزاء و قطعات آنها

متقاضینیاز کارشناسی940210004010

--- چراغهایی که فقط جهت  به کار گرفتن با دیودهاي نور 164
افشان(LED) ساخته شده اند.

متقاضیاتوماتیک940520104010

متقاضیاتوماتیک940520905510--- سایر165
متقاضیاتوماتیک940530104010--- وسایلی که با دیودهاي نور افشان(LED) کار می کنند.166

ـ ـ ـ تخت جراحی جهت جراحی مغز، ارتوپدي و تخت رادیولوسنت 167
(شفاف به اشعه ایکس در عکس برداري)

مبادلهنیاز کارشناسی94029010206

متقاضینیاز کارشناسی940290904010ـ ـ ـ سایر168

متقاضیاتوماتیک940310004010ـ مبل هاي فلزي از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرند169

متقاضیاتوماتیک940320104010ـ ـ ـ مبل هاي آهنگري سنتی170
متقاضیاتوماتیک940320904010ـ ـ ـ سایر171

متقاضیاتوماتیک940330005510ـ مبل هاي چوبی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرند172

متقاضیاتوماتیک940340005510ـ مبل هاي چوبی از انواعی که در آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرند173

متقاضیاتوماتیک940350105510ـ ـ ـ مبل هاي صنایع دستی (خراطی، معرق، خاتم، منبت و ...)174
متقاضیاتوماتیک940350905510ـ ـ ـ سایر175
متقاضیاتوماتیک940360105510ـ ـ ـ مبل هاي صنایع دستی (خراطی، معرق، خاتم، منبت و ...)176
متقاضیاتوماتیک940360905510ـ ـ ـ سایر177
متقاضیاتوماتیک940370005510ـ مبل ها از مواد پالستیکی178
متقاضیاتوماتیک940381005510ـ ـ از بامبو یا نخل رونده179
متقاضیاتوماتیک940389005510ـ ـ سایر180
متقاضیاتوماتیک940390004010ـ اجزاء و قطعات181
متقاضیاتوماتیک940410004010ـ قسمت فنري تختخواب182

متقاضیاتوماتیک940421004010ـ ـ از کائوچوي اسفنجی یا ازمواد پالستیکی اسفنجی، با یا بدون پوشش183

متقاضیاتوماتیک940429004010ـ ـ از سایر مواد184
متقاضیاتوماتیک940430004010ـ کیسه خواب185
متقاضیاتوماتیک940490004010ـ سایر186

--- چراغهایی که فقط جهت  به کار گرفتن با دیودهاي نور 187
افشان(LED) ساخته شده اند.

متقاضیاتوماتیک940510104010

متقاضیاتوماتیک940510905510--- سایر188
متقاضیاتوماتیک940530905510--- سایر189
مبادلهنیاز کارشناسی94054010152ـ ـ ـ چراغ سیالیتیک براي عمل جراحی190
مبادلهاتوماتیک9405402056ـ ـ ـ چراغ هاي ضد انفجار191

--- وسایل و چراغ هایی که براي به کارگیري با دیودهاي نور افشان 192
(LED) ساخته شده اند.

متقاضیاتوماتیک940540304010
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--- چراغ هاي شیلنگی و یا نواري متشکل از دیودهاي نور افشان 193
(LED) حتی داراي تجهیزات نصب پیچی، چسبی و ...

متقاضیاتوماتیک940540401510

متقاضیاتوماتیک940540905510ـ ـ ـ سایر194
متقاضیاتوماتیک940550101510ـ ـ ـ فانوس بادي195
متقاضیاتوماتیک940550201510ـ ـ ـ چراغ هاي توري196
متقاضیاتوماتیک940550905510ـ ـ ـ سایر197

ـ چراغ هاي تبلیغاتی، عالئم نورانی، تابلوهاي نورانی راهنما و اشیاء 198
همانند

مبادلهاتوماتیک94056000269

مبادلهاتوماتیک94059100106ـ ـ از شیشه199
مبادلهاتوماتیک94059200106ـ ـ از مواد پالستیکی200
مبادلهاتوماتیک9405991056ـ ـ ـ سرپیچ چراغ هاي توري (نگهدارنده سرامیکی توري)201
مبادلهاتوماتیک9405992056ـ ـ ـ سایر سرپیچ ها براي چراغ هاي غیربرقی202
مبادلهاتوماتیک94059990109ـ ـ ـ سایر203
مبادلهاتوماتیک9406001058ـ ـ ـ گلخانه با تجهیزات کامل204
مبادلهاتوماتیک94060090208ـ ـ ـ سایر205
متقاضینیاز کارشناسی02042200261ـ ـ سایر قطعات با استخوان206
متقاضینیاز کارشناسی02042300261ـ ـ بی استخوان207
متقاضینیاز کارشناسی02043000261ـ الشه و شقه بره، منجمد208
متقاضینیاز کارشناسی02044100261ـ ـ الشه یا شقه209
متقاضینیاز کارشناسی02044200261ـ ـ سایر قطعات با استخوان210
متقاضینیاز کارشناسی02044300261ـ ـ بی استخوان211
متقاضینیاز کارشناسی02045000261ـ گوشت بز212
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0205000040گوشت اسب، االغ، قاطر یا استر، تازه، سرد کرده یا منجمد.213
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت0206100040ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده214
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت0206210040ـ ـ زبان215
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت0206220040ـ ـ جگر216
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت0206290040ـ ـ سایر217
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت020630005ـ از نوع خوك، تازه یا سردکرده218
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت020641005ـ ـ جگر219
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت020649005ـ ـ سایر220
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت0206800040ـ سایر، تازه یا سردکرده221
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت0206900040ـ سایر، منجمد222
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت0207110026ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده223
متقاضینیاز کارشناسی02071200261ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد224
متقاضینیاز کارشناسی020713105510ـ ـ ـ قطعات تازه یا سرد کرده مرغ225
متقاضینیاز کارشناسی020713205510ـ ـ ـ احشاء تازه یا سرد کرده مرغ226
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت0207141055ـ ـ ـ خمیر227
متقاضینیاز کارشناسی020714205510ـ ـ ـ قطعات228
متقاضینیاز کارشناسی020714305510ـ ـ ـ احشاء229
متقاضینیاز کارشناسی03022400269ـ ـ ماهی توربوت230
مبادلهنیاز کارشناسی0302290053ـ ـ سایر231
متقاضینیاز کارشناسی03023100103ـ ـ آلباکور232
متقاضینیاز کارشناسی03023200103ـ ـ یلوفین233
ـ اسکیپ جک یا بونیت با شکم راه راه234 مبادلهنیاز کارشناسی0302330053ـ 
متقاضینیاز کارشناسی03023400103ـ ـ بیگ آي235
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متقاضینیاز کارشناسی03023500103ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس236
متقاضینیاز کارشناسی03023600103ـ ـ تن بلوفین جنوب237
مبادلهنیاز کارشناسی0302390053ـ ـ سایر238
239(Clupea harengus, Clupea pallasii) متقاضینیاز کارشناسی0302410059-- شاه ماهی
متقاضینیاز کارشناسی0302420055-- ماهی آنچوي.240

241
 ،(Sardine pilchardus, Sardinops spp)  ماهی ساردین --

 sprsttus) شاه ماهی کوچک ،(.Sardinella spp) ساردینال
(sparttus

متقاضینیاز کارشناسی0302430055

متقاضینیاز کارشناسی03024410264ـ ـ ـ بلومکرل242
مبادلهنیاز کارشناسی03024490153ـ ـ ـ سایر243
متقاضینیاز کارشناسی03024500265ـ ـ جک و هورس مکرل244
متقاضینیاز کارشناسی0302460059ـ ـ کوبیا245
متقاضینیاز کارشناسی0302470055ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی246
متقاضینیاز کارشناسی0302510055-- ماهی کاد247
متقاضینیاز کارشناسی0302520059-- ماهی هاد داك248
249(Pollachius virens) متقاضینیاز کارشناسی0302530059-- زغال ماهی یا پوالك
متقاضینیاز کارشناسی0302540053-- ماهی هیک250
متقاضینیاز کارشناسی0302550055-- زغال ماهی آالسکا251
متقاضینیاز کارشناسی03036700325ـ ـ زغال ماهی آالسکا252

253 ,Micromesistius poutassou) ـ   ـ ماهی بلووایتینگ
(micromesisitius australis 

مبادلهنیاز کارشناسی0303680053

مبادلهنیاز کارشناسی0303690053ـ ـ سایر254
متقاضینیاز کارشناسی030381002610ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسه ها255
256(Rajidae) متقاضینیاز کارشناسی030382005510ـ ـ سفره ماهی
257(.Dissostichus spp) متقاضینیاز کارشناسی030383002610ـ ـ ماهی نیش دندان
258(.Dicentrarchus spp) متقاضینیاز کارشناسی03038400325ـ ـ ماهی سی باس
مبادلهنیاز کارشناسی0303890053ـ ـ سایر259
متقاضینیاز کارشناسی030390002610ـ جگر و تخم ماهی260
261(Oreochromis spp) متقاضینیاز کارشناسی03043100404ـ ـ ماهی تیالپیا

262 ,.Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp)ـ ـ گربه  ماهی
(.lctalurus spp 

متقاضینیاز کارشناسی030432005510

263(lates niloticus) متقاضینیاز کارشناسی03043300405ـ ـ ماهی سوف  نیل
متقاضینیاز کارشناسی03043900405ـ ـ سایر264
متقاضینیاز کارشناسی03044100405ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام265
متقاضینیاز کارشناسی030442005510ـ ـ  انواع ماهی قزل آال266
متقاضینیاز کارشناسی03044300405ـ ـ ماهی هاي پهن267
متقاضینیاز کارشناسی03044400405ـ ـ ماهی از خانواده  هاي268
269(xiphias gladius) متقاضینیاز کارشناسی03044500405-- نیزه ماهی
270(.Dissostichus spp) متقاضینیاز کارشناسی030446005510-- ماهی نیش دندان
متقاضینیاز کارشناسی03044900405-- سایر271

272

 .Pangasius spp) گربه ماهی ،(.Oreochromis spp) تیالپیا --
Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)، انواع ماهی کپور، 
مارماهی (Anguilla spp)، سوف نیل (lates niloticus) و ماهی 

(.channa spp) سرماهی

متقاضینیاز کارشناسی03045100404

متقاضینیاز کارشناسی03045200404ـ ـ ماهی آزاد273
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متقاضینیاز کارشناسی01012100510ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص274
مبادلهنیاز کارشناسی01012910269ـ ـ ـ اسب براي مسابقه275
متقاضینیاز کارشناسی010129904010ـ ـ ـ سایر276
متقاضینیاز کارشناسی01013000510ـ االغ277
متقاضینیاز کارشناسی010190003210ـ سایر278
مبادلهنیاز کارشناسی0102211053ـ ـ ـ گاو شیري279
مبادلهنیاز کارشناسی0102219053ـ ـ ـ سایر280
مبادلهنیاز کارشناسی0102290053ـ ـ سایر281
مبادلهنیاز کارشناسی0102310053ـ ـ مولد نژاد خالص282
مبادلهنیاز کارشناسی0102390053ـ ـ سایر283
مبادلهنیاز کارشناسی0102900053ـ سایر284
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت010310005ـ مولد نژاد خالص285
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت010391005ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم286
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت010392005ـ ـ به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر287
مبادلهنیاز کارشناسی0104201053ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص288
مبادلهنیاز کارشناسی0104209053ـ ـ ـ سایر289
مبادلهنیاز کارشناسی0105111053ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی یکروزه290
مبادلهنیاز کارشناسی0105112053ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه291
مبادلهنیاز کارشناسی0105113053ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم گذار یکروزه292
مبادلهنیاز کارشناسی0105114053ـ ـ ـ جوجه مادر یکروزه تخم گذار293
مبادلهنیاز کارشناسی0105115053ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی294
مبادلهنیاز کارشناسی0105116053ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار295
متقاضینیاز کارشناسی010511902010ـ ـ ـ سایر296
مبادلهنیاز کارشناسی0105121053ـ ـ ـ مولد نژاد خالص297
مبادلهنیاز کارشناسی01051220103ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون298
متقاضینیاز کارشناسی010512901010ـ ـ ـ سایر299
متقاضینیاز کارشناسی010513003210ـ ـ مرغابی ها300
متقاضینیاز کارشناسی010514001510ـ ـ غازها301
متقاضینیاز کارشناسی010515001510ـ ـ مرغ شاخدار302
متقاضینیاز کارشناسی010594105510ـ ـ ـ مرغ هیبرید تجاري303
متقاضینیاز کارشناسی03054900159ـ ـ سایر304
متقاضینیاز کارشناسی03055100109ـ ـ ماهی کاد  باگونه هاي305
متقاضینیاز کارشناسی030559005510ـ ـ سایر306
307((Herring متقاضینیاز کارشناسی03056100109ـ ـ شاه ماهی
متقاضینیاز کارشناسی03056200109ـ ـ ماهی کاد  با گونه هاي308
309(Engraulis گونه)  «Anchovies»  متقاضینیاز کارشناسی03056300159ـ ـ ماهی کیلکا،  آنچوي
متقاضینیاز کارشناسی310####################################03056400209
متقاضینیاز کارشناسی03056900209ـ ـ سایر311
متقاضینیاز کارشناسی030571005510ـ ـ باله کوسه312
متقاضینیاز کارشناسی030572005510ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء313
متقاضینیاز کارشناسی030579005510ـ ـ سایر314

ـ ـ خرچنگ صخره اي و سایر خرچنگ هاي دریایی آب شیرین یا خاردار( 315
Jasus) گونه ، Panulirus گونه ،Palinurus گونه

متقاضینیاز کارشناسی03061100205

316(Homarus گونه)متقاضینیاز کارشناسی03061200559ـ ـ البستر دریایی
متقاضینیاز کارشناسی03061400559ـ ـ خرچنگ دم کوتاه317
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متقاضینیاز کارشناسی0307510059ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده318
متقاضینیاز کارشناسی0307590059ـ ـ سایر319
متقاضینیاز کارشناسی0307600059ـ حلزون باستثناي  نوع  دریایی آن320
متقاضینیاز کارشناسی03077100269ـ ـ زنده، تازه یا سرده شده321
متقاضینیاز کارشناسی0307790059ـ ـ سایر322
متقاضینیاز کارشناسی03078100269ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده323
متقاضینیاز کارشناسی0307890059ـ ـ سایر324
متقاضینیاز کارشناسی03079100269ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده325
متقاضینیاز کارشناسی0307990059ـ ـ سایر326
متقاضینیاز کارشناسی03081100265ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده327
متقاضینیاز کارشناسی0308190059ـ ـ سایر328
متقاضینیاز کارشناسی03082100269ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده329
متقاضینیاز کارشناسی0308290059ـ ـ سایر330
331(Rhopilema spp) متقاضینیاز کارشناسی030830005510ـ عروس دریایی
متقاضینیاز کارشناسی0308900059ـ سایر332
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0401100032ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.333

ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر 334
نباشد.

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0401200032

ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از %10 335
بیشتر نباشد.

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0401400015

متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت0405200032ـ خمیرهاي لبنی براي مالیدن روي نان336
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت0405900032ـ سایر337

- پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین 338
پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0406100055

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0406200055ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع339
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0406300055ـ پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده340

341
ـ پنیر داراي رگه هاي کپک آبی رنگ (Blue-Veined cheese) و 

سایر پنیرهاي حاوي رگه  تولید شده از طریق رکفورت پنی سیلیوم 
(Penicillium roqueforti )

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0406400055

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0406900055ـ سایر پنیرها342
مبادلهنیاز کارشناسی04071111103ـ ـ ـ ـ تخم نطفه دار بوقلمون براي تولید گوشت343
344SPF  مبادلهنیاز کارشناسی0407111253ـ ـ ـ ـ تخم
مبادلهنیاز کارشناسی0407111353ـ ـ ـ ـ تخم  نطفه دار اجداد گوشتی345
مبادلهنیاز کارشناسی0407111453ـ ـ ـ  ـ تخم نطفه دار مادر گوشتی346
مبادلهنیاز کارشناسی0407111553ـ ـ ـ ـ تخم  نطفه دار اجداد تخم گذار347
مبادلهنیاز کارشناسی0407111653ـ ـ ـ  ـ تخم  نطفه دار مادر تخم گذار348
مبادلهنیاز کارشناسی0407111753ـ ـ ـ ـ تخم  نطفه دار بوقلمون براي تولید مولد349
مبادلهنیاز کارشناسی0407111853ـ ـ ـ ـ تخم نطفه دار جوجه یکروزه گوشتی350
مبادلهنیاز کارشناسی0407111953ـ ـ ـ ـ تخم  نطفه دار جوجه یکروزه تخم گذار351
متقاضینیاز کارشناسی04071900510ـ ـ سایر352
متقاضینیاز کارشناسی040720105510ـ ـ ـ تخم خوراکی353
متقاضینیاز کارشناسی040720905510ـ ـ ـ سایر354
متقاضینیاز کارشناسی040729005510ـ ـ سایر355
متقاضینیاز کارشناسی040790005510ـ سایر356
مبادلهنیاز کارشناسی04081100159ـ ـ خشک کرده357
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متقاضینیاز کارشناسی040819005510ـ ـ سایر358
مبادلهنیاز کارشناسی04089100159ـ ـ خشک کرده359
متقاضینیاز کارشناسی040899004010ـ ـ سایر360
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0409000055عسل طبیعی361
362(Tremella گونه) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0712330055ـ ـ قارچ ژالتینی طالیی یا نارنجی رنگ زمستان
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0712390020ـ ـ سایر363
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0712901055ـ ـ ـ سیر364
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0712909055ـ ـ ـ سایر365
متقاضینیاز کارشناسی071310005510ـ  نخودفرنگی366
مبادلهنیاز کارشناسی07132010153--- لپه367
مبادلهنیاز کارشناسی0713209053--- سایر368
متقاضینیاز کارشناسی071331003210ـ ـ لوبیا از گونه هاي369

370 Phaseolus) (Vinga) یا (Adzuki) ـ ـ  لوبیا قرمز کوچک
(angularis

مبادلهنیاز کارشناسی07133200103

371(Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea) متقاضینیاز کارشناسی071334005510ـ ـ بامبارا
متقاضینیاز کارشناسی071335005510ـ ـ لوبیا چشم بلبلی372
مبادلهنیاز کارشناسی07133900324ـ ـ سایر373
مبادلهنیاز کارشناسی0713400053ـ عدس374

375 Vicia faba و باقالي علوفه اي Major) از نوع (Vicia faba ـ باقال
Minor از نوع Vicia faba ؛equina از نوع 

متقاضینیاز کارشناسی071350005510

376(Pigeon peas) متقاضینیاز کارشناسی071360005510_ پیگون
متقاضینیاز کارشناسی071390005510ـ سایر377
378(Cassava) متقاضینیاز کارشناسی071410005510ـ ریشه مانیوك
متقاضینیاز کارشناسی071420005510ـ سیب زمینی شیرین379
متقاضینیاز کارشناسی071430005510ـ سیب زمینی هندي380
متقاضینیاز کارشناسی071440005510ـ  قلقاس381
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802900040ـ سایر382
متقاضینیاز کارشناسی08031000269ـ موز سبز383
متقاضینیاز کارشناسی08039000269ـ سایر384
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0804101055ـ ـ ـ استعمران385
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0804102055ـ ـ ـ کبکاب386
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0804103055ـ ـ ـ پیاروم387
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0804104055ـ ـ ـ مضافتی388
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0804105055ـ ـ ـ شاهانی389
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0804106055ـ ـ ـ زاهدي390
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0804109055ـ ـ ـ سایر391
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0804200055ـ انجیر392
متقاضینیاز کارشناسی08043000269ـ آناناس393
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت0804400040ـ آواکادو394
متقاضینیاز کارشناسی08045000559ـ گالبی هندي، انبه و منگوتین395
396Pomelos مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0805400055ـ گریپ فروت، شامل
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0805500055ـ لیمو397
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0805900055ـ سایر398
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0806100055ـ تازه399
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0806201055ـ ـ ـ مویز400
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مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0806202055ـ ـ ـ تیزابی دانه دار401
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0806203055ـ ـ ـ تیزابی بی دانه402
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0806204055ـ ـ ـ آفتابی دانه دار403
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0806205055ـ ـ ـ آفتابی بی دانه404
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0806206055ـ ـ ـ انگوري بی دانه405
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0806207055ـ ـ ـ کاشمري سبز بی دانه406
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0806208055ـ ـ ـ کاشمري سبز دانه دار407
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0806209055ـ ـ ـ سایر408
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0807110055ـ ـ هندوانه409
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0807190055ـ ـ سایر410
مبادلهنیاز کارشناسی09024010207ـ ـ ـ کوبیده در بسته بندي غیرخرده فروشی411
مبادلهنیاز کارشناسی09024090207ـ ـ ـ سایر412

متقاضینیاز کارشناسی090300105510ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر413

مبادلهنیاز کارشناسی09030020109ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته بندي هاي غیر خرده فروشی414
متقاضینیاز کارشناسی090300902010ـ ـ ـ سایر415

متقاضینیاز کارشناسی090411103210ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر416

مبادلهنیاز کارشناسی0904119059ـ ـ ـ سایر417

متقاضینیاز کارشناسی090412105510ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر418

مبادلهنیاز کارشناسی09041220109ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته بندي غیر خرده فروشی419
متقاضینیاز کارشناسی090412902610ـ ـ ـ سایر420

متقاضینیاز کارشناسی090421105510ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر421

متقاضینیاز کارشناسی090421902610ـ ـ ـ سایر422

متقاضینیاز کارشناسی090422105510ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر423

مبادلهنیاز کارشناسی0904229056ـ ـ ـ سایر424

متقاضینیاز کارشناسی09051010109ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر425

متقاضینیاز کارشناسی09051090109ـ ـ ـ سایر426

متقاضینیاز کارشناسی09052010159ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر427

متقاضینیاز کارشناسی09052090159ـ ـ ـ سایر428

متقاضینیاز کارشناسی09061110329ـ ـ ـ در بسته بندي  آماده براي خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر429

مبادلهنیاز کارشناسی09061190109ـ ـ ـ سایر430

متقاضینیاز کارشناسی09061910329ـ ـ ـ در بسته بندي  آماده براي خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر431

متقاضینیاز کارشناسی09061990209ـ ـ ـ سایر432

متقاضینیاز کارشناسی09062010329ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر433

مبادلهنیاز کارشناسی09062020109ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته بندي هاي غیر خرده فروشی434
متقاضینیاز کارشناسی09062090209ـ ـ ـ سایر435

www.karvarz.com



متقاضینیاز کارشناسی09071010329ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر436

متقاضینیاز کارشناسی09071090209ـ ـ ـ سایر437

متقاضینیاز کارشناسی09072010329ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر438

متقاضینیاز کارشناسی09072090209ـ ـ ـ سایر439
متقاضینیاز کارشناسی100840001510ـ فونیو440
متقاضینیاز کارشناسی100850001010ـ گیاه غازیانی441
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1008600010ـ تریتکال442
متقاضینیاز کارشناسی100890001010ـ سایر غالت443
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1101000055آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار.444
مبادلهنیاز کارشناسی11022000329ـ آرد ذرت445
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1102901055ـ ـ ـ آرد برنج446
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1102909055ـ ـ ـ سایر447
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1103110026ـ ـ از گندم448
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1103130026ـ ـ از ذرت449
متقاضینیاز کارشناسی110319005510ـ ـ سایر450
متقاضینیاز کارشناسی110320005510ـ به هم فشرده به صورت حبه451
متقاضینیاز کارشناسی110412005510ـ ـ از جو دو سر452
متقاضینیاز کارشناسی110419005510ـ ـ از سایر غالت453
متقاضینیاز کارشناسی110422005510ـ ـ از جو دو سر454
مبادلهنیاز کارشناسی11042300264ـ ـ از ذرت455
متقاضینیاز کارشناسی110429005510ـ ـ از سایر غالت456
متقاضینیاز کارشناسی110430005510ـ جوانه غالت، کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده457
متقاضینیاز کارشناسی110510005510ـ آرد، زبره و پودر458

ـ فلس، دانه هاي ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه 459
«Pellet»

مبادلهنیاز کارشناسی11052000269

متقاضینیاز کارشناسی110610005510ـ از سبزیجات غالفدار خشک کرده شماره 13 46007
متقاضینیاز کارشناسی110620005510ـ از ساگو یا از ریشه ها یا غده هاي زیر خاکی شماره  14  46107
متقاضینیاز کارشناسی121229005510ـ ـ سایر462
متقاضینیاز کارشناسی121291002010ـ ـ چغندر قند463
مبادلهنیاز کارشناسی12129200109ـ ـ دانه هاي اقاقیا (خرنوپ)464
مبادلهنیاز کارشناسی12129300109ـ ـ نیشکر465
مبادلهنیاز کارشناسی12129400109ـ ـ ریشه هاي کاسنی تلخ466

کاه و پوست غالت، آماده نشده، حتی قطعه قطعه شده، آسیاب شده، 467
فشرده شده (Pressed) یا به هم فشرده به شکل حبه.

متقاضینیاز کارشناسی121300001010

مبادلهنیاز کارشناسی1214100053ـ یونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه468
مبادلهنیاز کارشناسی1214900053ـ سایر469
مبادلهاتوماتیک1301200053ـ صمغ عربی470
مبادلهنیاز کارشناسی1301901059ـ ـ ـ باریچه471
متقاضینیاز کارشناسی130190201010ـ ـ ـ آنغوزه ( تلخ و شیرین )472
متقاضینیاز کارشناسی1301903059ـ ـ ـ سقز473
متقاضینیاز کارشناسی1301904059ـ ـ ـ کتیرا474
مبادلهنیاز کارشناسی1301909059ـ ـ ـ سایر475
متقاضینیاز کارشناسی151219005510ـ ـ سایر476
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مبادلهنیاز کارشناسی15122100201ـ ـ روغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپول Gossypol) آن گرفته شده477

متقاضینیاز کارشناسی151229005510ـ ـ سایر478
مبادلهنیاز کارشناسی15131100103ـ ـ روغن خام479
متقاضینیاز کارشناسی151319105510ـ ـ ـ در بسته بندي هاي خرده فروشی480
مبادلهنیاز کارشناسی15131990103ـ ـ ـ سایر481
مبادلهنیاز کارشناسی15132100403ـ ـ  روغن خام482
مبادلهنیاز کارشناسی15132911403ـ ـ ـ ـ استئارین483
مبادلهنیاز کارشناسی15132912403ـ ـ ـ ـ پالم کرنل استئارین484
مبادلهنیاز کارشناسی15132919403ـ ـ ـ ـ سایر485
486RBD مبادلهنیاز کارشناسی15132991403ـ ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ
متقاضینیاز کارشناسی151329995510ـ ـ ـ ـ سایر487
مبادلهنیاز کارشناسی15141100201ـ ـ روغن خام488
متقاضینیاز کارشناسی151419005510ـ ـ سایر489
مبادلهنیاز کارشناسی15149100103ـ ـ روغن خام490
مبادلهنیاز کارشناسی15149900109ـ ـ سایر491
متقاضینیاز کارشناسی1515110053ـ ـ روغن خام492
متقاضینیاز کارشناسی15151900109ـ ـ سایر493
متقاضینیاز کارشناسی15152100103ـ ـ روغن خام494
متقاضینیاز کارشناسی151529005510ـ ـ سایر495
مبادلهاتوماتیک1521901059ـ ـ ـ موم زنبور عسل496
مبادلهنیاز کارشناسی1521902059ـ ـ ـ موم هاي حشرات (شالك)497
متقاضینیاز کارشناسی152190905510ـ ـ ـ سایر498

دگراها (Degras)؛ تفاله هاي حاصل از عمل آوردن  اجسام  چرب  یا  499
موم هاي حیوانی  یا  نباتی.

مبادلهنیاز کارشناسی1522000054

سوسیس، سوسیسون و محصوالت مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ 500
فرآورده هاي غذایی بر اساس این محصوالت.

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1601000040

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1602101032ـ ـ  ـ غذاهاي رژیمی (چیکن میت)501
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1602109040ـ ـ  ـ سایر502
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1602200040ـ از جگر حیوانات503
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1602310040ـ ـ  از بوقلمون504
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1602320040ـ ـ مرغان خانگی505
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1602390040ـ ـ سایر506
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت160241005ـ ـ ژامبون و قطعات آن507
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت160242005ـ ـ سردست و قطعات آن508
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت160249005ـ ـ سایر و همچنین مخلوط ها509
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1602500040ـ از نوع گاو510
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1602900040ـ سایر، همچنین فرآورده هاي خون حیوانات511

عصاره و شیره گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان 512
فاقد ستون فقرات

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1603000040

513(Salmon) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1604110040ـ ـ ماهی آزاد
514(Herrings) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1604120055ـ ـ شاه ماهی
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1604130055ـ ـ ماهی ساردین، ساردین کوچک515
516( Sarda گونه )  و  بونیت     (Listaos)  مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1604140040ـ ـ ماهی تن،   لیستائو
517(Mackerel) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1604150040ـ ـ  ماهی مکرل
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518(Anchois) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1604160055ـ ـ  ماهی کولی، آنچوي
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1604170055ـ ـ مارماهی ها519
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1604190040ـ ـ سایر520
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1604200055ـ سایر ماهی آماده521
مبادلهنیاز کارشناسی18010010154ـ ـ  ـ در بسته بندي هاي کمتر از ده کیلوگرم522
مبادلهنیاز کارشناسی1801009053ـ ـ  ـ سایر523
مبادلهنیاز کارشناسی18020010154ـ ـ  ـ در بسته بندي هاي کمتر از ده کیلوگرم524
مبادلهنیاز کارشناسی18020090154ـ ـ  ـ سایر525
متقاضینیاز کارشناسی18031000103ـ چربی نگرفته526
متقاضینیاز کارشناسی18032000104ـ کالً  یا جزئاً چربی گرفته527
متقاضینیاز کارشناسی18040000105کره، چربی و روغن کاکائو.528
متقاضینیاز کارشناسی18050010105ـ ـ  ـ در بسته بندي هاي کمتر از ده کیلوگرم529
متقاضینیاز کارشناسی18050090105ـ ـ  ـ سایر530

ـ پودر کاکائو حاوي قند یا شکر یا سایر مواد شیرین کننده افزوه شده به 531
آن

متقاضینیاز کارشناسی18061000405

532

ـ سایر فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله 
(Bar) به وزن بیش از 2 کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، 

دانه ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا بسته بندي هاي اولیه 
(Immediate packing) که وزن محتوي آن بیش از 2 کیلوگرم 

باشد.

متقاضینیاز کارشناسی18062000325

533(Filled) متقاضینیاز کارشناسی18063100559ـ ـ پر شده
متقاضینیاز کارشناسی18063200559ـ ـ پرنشده.534
متقاضینیاز کارشناسی18069000559ـ سایر535

ـ فرآورده ها براي تغذیه کودکان، که براي خرده  فروشی بسته بندي شده 536
باشد

مبادلهنیاز کارشناسی1901100059

ـ مخلوط و خمیرها براي تهیه محصوالت خبازي، نان شیرینی سازي یا 537
بیسکویت سازي شماره 05  19

مبادلهنیاز کارشناسی19012000209

ـ ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی 538
2388

مبادلهنیاز کارشناسی1901901053

مبادلهنیاز کارشناسی19019090205ـ ـ ـ سایر539
متقاضینیاز کارشناسی19021100559ـ ـ حاوي تخم مرغ540
مبادلهنیاز کارشناسی19021900559ـ ـ سایر541

ـ خمیرهاي غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوي 542
دیگر)

متقاضینیاز کارشناسی19022000559

متقاضینیاز کارشناسی19023000559ـ سایر خمیرهاي غذایی543
متقاضینیاز کارشناسی19024000559ـ کوسکوس544

545
تاپیوکا و بدل هاي آن تهیه شده از فکول (نشاسته)،  به شکل ورقه 
(Flake)، دانه (Grain)، دانه هاي غلطان (Pearl)، نخاله غربال 

(Sifting)، یا به اشکال همانند.
مبادلهنیاز کارشناسی19030000155

ـ فرآورده هاي غالت که با عمل پف کردن یا تفت دادن به دست آمده 546
باشد.

متقاضینیاز کارشناسی190410005510

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2008190040ـ ـ سایر، همچنین مخلوط ها547
مبادلهنیاز کارشناسی20082000205ـ آناناس548
مبادلهنیاز کارشناسی20083000205ـ مرکبات549
مبادلهنیاز کارشناسی20084000405ـ گالبی550
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مبادلهنیاز کارشناسی20085000405ـ زردآلو551
مبادلهنیاز کارشناسی20086000405ـ گیالس و آلبالو552
مبادلهنیاز کارشناسی20087000205ـ هلو، همچنین شلیل و شفتالو553
مبادلهنیاز کارشناسی20088000405ـ توت فرنگی554
555(Palm heart) مبادلهنیاز کارشناسی20089100405ـ ـ مغز نخل

556 vaccinium macrocarpon, vaccinium) قره قاط ها --
(oxycoccos, vaccinium vitis – idaea

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2008930040

مبادلهنیاز کارشناسی20089700405ـ ـ مخلوط ها557
مبادلهنیاز کارشناسی20089900405ـ ـ سایر558
مبادلهنیاز کارشناسی20091100329ـ ـ یخ زده559
متقاضینیاز کارشناسی200912005510ـ ـ یخ نزده، با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند560
مبادلهنیاز کارشناسی20091900325ـ ـ سایر561
متقاضینیاز کارشناسی200921005510ـ  ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند562
مبادلهنیاز کارشناسی20092900325ـ ـ سایر563
متقاضینیاز کارشناسی200931005510ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند564
مبادلهنیاز کارشناسی20093900325ـ ـ  سایر565
متقاضینیاز کارشناسی20094100559ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند566
متقاضینیاز کارشناسی210410005510ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده هاي مربوط به آنها567
متقاضینیاز کارشناسی210420005510ـ فرآورده هاي غذایی  مرکب (Composite)،  هموژنیزه568
متقاضینیاز کارشناسی210500005510بستنی و سایر شربت هاي یخ زده (Edible ice)، حتی داراي کاکائو.569
مبادلهنیاز کارشناسی21061011154ـ ـ  ـ ـ مواد پروتئینی تکستوره سویا570
مبادلهاتوماتیک2106101954---- سایر571
مبادلهنیاز کارشناسی2106103054ـ ـ  ـ شیر الکتومی572
مبادلهنیاز کارشناسی21061090205ـ ـ  ـ سایر573
مبادلهنیاز کارشناسی2106901054ـ ـ  ـ استابیالیزر574
مبادلهنیاز کارشناسی2106902054ـ ـ  ـ امولسیفایر575
مبادلهنیاز کارشناسی2106903054ـ ـ  ـ پودر حالت دهنده خوراکی576
مبادلهنیاز کارشناسی21069040205ـ ـ  ـ ژل کیک577
مبادلهنیاز کارشناسی2106905054ـ ـ  ـ آنتی اکسیدان578
مبادلهنیاز کارشناسی21069060155ـ ـ  ـ بهبود دهنده579
مبادلهاتوماتیک21069080205ـ ـ  ـ مکمل غذایی580
متقاضینیاز کارشناسی210690854010ـ ـ  ـ آدامس بدون قند581
مبادلهاتوماتیک21069090105ـ ـ  ـ سایر582
متقاضینیاز کارشناسی220110005510ـ آب معدنی و آب گازدار شده583
متقاضینیاز کارشناسی220190005510ـ سایر584

ـ آب، همچنین آب هاي معدنی و آب هاي گازدار شده که به آنها قند یا 585
سایر مواد شیرین کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد

متقاضینیاز کارشناسی220210005510

متقاضینیاز کارشناسی220290102010--- مکمل هاي غذایی مایع586
متقاضینیاز کارشناسی220290905510--- سایر587
588(Copra) مبادلهنیاز کارشناسی23065000104ـ از نارگیل یا از کپرا
مبادلهنیاز کارشناسی23066000104ـ از مغز هسته و میوه نخل589
مبادلهنیاز کارشناسی23069010104ـ ـ ـ کنجاله گلرنگ590
مبادلهنیاز کارشناسی23069090104ـ ـ ـ سایر591
592.(Argol) رد شراب؛ تارتر خامرد و دمبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2307000055ل
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593

مواد نباتی و تفاله هاي نباتی، آخال و محصوالت فرعی نباتی حتی به 
هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از انواعی که براي تغذیه حیوانات مورد 
استفاده قرار می گیرد و در جاي دیگر گفته نشده و مشمول شماره  دیگر 

تعرفه نشده باشد.

مبادلهنیاز کارشناسی2308000059

متقاضینیاز کارشناسی2309100059ـ  غذا  براي  سگ  یا  گربه، بسته بندي شده  بـــراي خرده فروشی594
مبادلهنیاز کارشناسی2309901053ـ ـ ـ خوراك آماده آبزیان595
مبادلهنیاز کارشناسی2309902053ـ ـ ـ افزودنی هاي خوراك آبزیان596
مبادلهنیاز کارشناسی23099030104ـ ـ ـ افزودنی هاي خوراك آماده دام و طیور597
مبادلهنیاز کارشناسی2309909054ـ ـ ـ سایر598
مبادلهنیاز کارشناسی2401100053ـ توتون و تنباکو با برگ دور نبریده و ساقه نبریده599

ـ توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگ هاي آن دور بریده یا ساقه 600
بریده باشد.

مبادلهنیاز کارشناسی2401200054

مبادلهنیاز کارشناسی2401300054ـ آخال توتون و تنباکو601

 ـ سیگار برگ (از جمله سیگارهاي برگ نوك بریده) و سیگاریلو، حاوي 602
توتون

متقاضینیاز کارشناسی240210002010

مبادلهنیاز کارشناسی2402200059ـ سیگار حاوي توتون603
مبادلهنیاز کارشناسی2402900059ـ سایر604

مبادلهنیاز کارشناسی2403110055-- تنباکوي قلیان مشخص شده در یادداشت 1 ردیف فرعی این فصل605

مبادلهنیاز کارشناسی2403190055ـ ـ سایر606
مبادلهاتوماتیک2522300055ـ  آهک هیدرولیک607
مبادلهاتوماتیک2515110054ـ ـ  کار نشده یا ناهمواري گرفته شده608

ـ ـ فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوي دیگر، به صورت بلوك 609
(Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل

متقاضیاتوماتیک251512002610

ـ سنگ هاي اکوسین و سایر سنگ هاي آهکی براي تراش یا ساختمان؛ 610
(Alabaster) سنگ رخام

متقاضیاتوماتیک2515200054

مبادلهاتوماتیک2516110054ـ ـ کار نشده یا ناهمواري گرفته شده611

ـ ـ فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوي دیگر به صورت بلوك 612
(Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:

متقاضیاتوماتیک2516120054

613(Sandstone) متقاضیاتوماتیک2516200054ـ ماسه سنگ
متقاضیاتوماتیک2516900054ـ سایر سنگ هاي تراش یا ساختمان614
متقاضیاتوماتیک251710101010ـ ـ  ـ قلوه سنگ، ریگ، ریگ هاي صاف و سنگ هاي چخماق615
مبادلهاتوماتیک2517102055ـ ـ  ـ دولومیت خرد شده یا شکسته شده616
مبادلهاتوماتیک2517109055ـ ـ  ـ سایر617

ـ ماکادام مواد مذاب معدنی، ماکادام جوش یا سایر آخال صنعتی 618
مبادلهاتوماتیک2517200055همانند، حتی اگر حاوي مواد مذکور در شماره فرعی 10  2517 باشد

مبادلهاتوماتیک2620991053ـ ـ ـ حاوي عمدتاً نیکل619
مبادلهاتوماتیک2710193055ـ ـ ـ روغن ترانسفورماتور620
مبادلهنیاز کارشناسی2710199054ـ ـ ـ سایر621
مبادلهنیاز کارشناسی622####################################2710200054

ـ ـ حاوي بی فنیل هاي پلی کلره (PCBs)، ترفنیل هاي پلی-کلره 623
(PBBs) یا بی فنیل هاي پلی برومه (PCTs)

مبادلهنیاز کارشناسی2710910053

مبادلهنیاز کارشناسی2710990054ـ ـ سایر624
مبادلهنیاز کارشناسی27111110153ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب625
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مبادلهنیاز کارشناسی2711119054ـ ـ ـ سایر626
مبادلهنیاز کارشناسی27111210153ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب627
مبادلهنیاز کارشناسی2711129054ـ ـ ـ سایر628
مبادلهنیاز کارشناسی27111310153ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب629
مبادلهنیاز کارشناسی2711139054ـ ـ ـ سایر630
مبادلهنیاز کارشناسی27111410153ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب631
مبادلهنیاز کارشناسی2711149054ـ ـ ـ سایر632
مبادلهنیاز کارشناسی27111910159ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی  متر مکعب633
مبادلهنیاز کارشناسی2711199054ـ ـ ـ سایر634
مبادلهنیاز کارشناسی27112110159ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب635
مبادلهنیاز کارشناسی2711219054ـ ـ ـ سایر636
مبادلهنیاز کارشناسی27112910153ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب637
مبادلهنیاز کارشناسی2711299053ـ ـ ـ سایر638
مبادلهاتوماتیک27121010109ـ ـ ـ وازلین گرید دارویی (تولید داخل)639
مبادلهاتوماتیک2809209053ـ ـ ـ سایر640
مبادلهاتوماتیک2810001053ـ ـ ـ اسید بریک641
مبادلهاتوماتیک2810009054ـ ـ ـ سایر642
مبادلهنیاز کارشناسی2811110053ـ ـ فلوئور هیدروژن (اسید فلوئور هیدریک)643
مبادلهنیاز کارشناسی28111910105ـ ـ ـ اسید سولفامیک644
مبادلهاتوماتیک2811199053ـ ـ ـ سایر645
مبادلهنیاز کارشناسی2811210053ـ ـ دي اکسید کربن646
مبادلهاتوماتیک2811220053ـ ـ دي اکسید سیلیسیم647
مبادلهنیاز کارشناسی2811290054ـ ـ سایر648
مبادلهنیاز کارشناسی2812900053ـ سایر649
مبادلهنیاز کارشناسی2813100053ـ دي سولفورکربن650
مبادلهاتوماتیک2813900053ـ سایر651
مبادلهنیاز کارشناسی2814100053ـ آمونیاك بدون آب652
مبادلهنیاز کارشناسی2814200053ـ آمونیاك محلول در آب653
مبادلهاتوماتیک2815110055ـ ـ  جامد654
مبادلهنیاز کارشناسی2815120055ـ ـ به صورت محلول در آب (محلول قلیایی سود سوزآور)655
مبادلهاتوماتیک2815200053ـ هیدرواکسید پتاسیم (پتاس سوز آور)656
مبادلهاتوماتیک2815300053ـ پراکسید سدیم یا پراکسید پتاسیم657
مبادلهنیاز کارشناسی28161010205ـ ـ ـ ژل منیزیم هیدروکساید گرید داروئی658
مبادلهنیاز کارشناسی28161020205ـ ـ ـ پودر منیزیم هیدروکساید گرید داروئی659
مبادلهاتوماتیک2816109053ـ ـ ـ سایر660
مبادلهاتوماتیک2816400053ـ اکسیدها، هیدرواکسیدها و پراکسیدهاي استرونسیم یا باریم661
مبادلهاتوماتیک2817001155ـ ـ ـ ـ اکسید روي داراي گرید داروئی662
مبادلهنیاز کارشناسی28170019105ـ ـ ـ ـ سایر663
مبادلهنیاز کارشناسی2817002053ـ ـ ـ پراکسید روي664

مبادلهاتوماتیک2818100053ـ کوروندوم مصنوعی، حتی با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص665

مبادلهاتوماتیک2835220053ـ ـ مونو یا دي سدیم666
مبادلهاتوماتیک2835240053ـ ـ پتاسیم667
مبادلهاتوماتیک28352500105ـ ـ هیدروژنواورتوفسفات کلسیم (فسفات دي کلسیم):668
مبادلهنیاز کارشناسی28352610105--- مونو کلسیم فسفات669
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مبادلهاتوماتیک2835269054--- سایر670
مبادلهاتوماتیک2835290053ـ ـ سایر671
مبادلهنیاز کارشناسی28353100103ـ ـ  تري فسفات سدیم (تري پلی فسفات سدیم)672
مبادلهاتوماتیک2836200053ـ کربنات دي سدیم673
متقاضیاتوماتیک2836301052ـ ـ ـ سدیم بی کربنات ـ غیرتزریقی گرید داروئی674
متقاضیاتوماتیک2836309055ـ ـ ـ سایر675
مبادلهاتوماتیک2836400055ـ کربنات هاي پتاسیم676
مبادلهاتوماتیک28365000105ـ کربنات کلسیم677
مبادلهنیاز کارشناسی2836600053ـ کربنات باریم678
مبادلهنیاز کارشناسی28369110205ـ ـ ـ کربنات هاي لیتیم گرید داروئی679
مبادلهنیاز کارشناسی2836919055ـ ـ ـ سایر680
مبادلهنیاز کارشناسی28369200105ـ ـ کربنات استرونسیوم681
مبادلهاتوماتیک2836990055ـ ـ سایر682
مبادلهاتوماتیک2837110053ـ ـ از سدیم683
مبادلهنیاز کارشناسی2837190053ـ ـ سایر684
مبادلهاتوماتیک2837200053ـ سیانورهاي کمپلکس685
مبادلهنیاز کارشناسی2839110054ـ ـ متا سیلیکات هاي سدیم686
مبادلهنیاز کارشناسی28391910105ـ ـ ـ سیلیکات سدیم جامد687
مبادلهنیاز کارشناسی28391920105ـ ـ ـ سیلیکات سدیم مایع688
مبادلهنیاز کارشناسی2839199053ـ ـ ـ سایر689

ـ عناصر و ایزوتوپ ها و ترکیبات رادیو اکتیو غیر از آنهایی که مشمول 690
شماره هاي فرعی 10  2844،

مبادلهنیاز کارشناسی2844400053

متقاضینیاز کارشناسی2844500053ـ عناصر سوختی (فشنگ ها) مستعمل و متساطع رآکتورهاي هسته اي691

مبادلهنیاز کارشناسی2845100053ـ آب سنگین (اکسید دوتریوم)692
مبادلهاتوماتیک2846100053ـ ترکیبات سریوم693
مبادلهاتوماتیک2846900053ـ سایر694
مبادلهاتوماتیک2847000053پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه)، حتی جامد شده با اوره.695

فسفورها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص باستثناي 696
.(«Ferrophosphorus» فروفسفورس ها) فسفورهاي آهن

مبادلهنیاز کارشناسی2848000053

مبادلهنیاز کارشناسی28491000155ـ از کلسیم697

ـ ـ ـ با اندازه ذرات کمتر و مساوي 10 میلی متر به خلوص کمتر از 98 698
درصد

مبادلهنیاز کارشناسی28492010155

مبادلهاتوماتیک2849209053ـ ـ ـ سایر699
مبادلهنیاز کارشناسی2849900053ـ سایر700

701
هیدرورها، نیترورها، آزوتورها، سیلیسیورها، برورها با ساخت شیمیایی 

مشخص یا غیر مشخص، غیر از ترکیباتی که همچنین تشکیل 
کربورهاي مشمول شماره 49  28 را می دهند.

مبادلهاتوماتیک2850000053

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت285210005ـ ساخت شیمیایی مشخص702
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت285290005ـ سایر703
متقاضینیاز کارشناسی285300101010ـ ـ ـ آب مقطر704
مبادلهاتوماتیک2853009053ـ ـ ـ سایر705
مبادلهاتوماتیک2901100052ـ اشباع شده706
مبادلهاتوماتیک2901210052ـ ـ اتیلن707
مبادلهاتوماتیک2901220052ـ ـ پروپن (پروپیلن)708
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مبادلهنیاز کارشناسی2901230052ـ ـ بوتن (بوتیلن) و ایزومرهاي آن709
710(Isoprene) مبادلهاتوماتیک2901240052ـ ـ بوتا-1، 3 ـ دي ان و ایزوپرن
مبادلهاتوماتیک2901290052ـ ـ سایر711
712(Menthol) مبادلهاتوماتیک29061100102ـ ـ  مانتول

ـ ـ سیکلو هگزانول، متیل سیکلو هگزانول ها و دي متیل سیکلو 713
هگزانول ها

مبادلهنیاز کارشناسی2906120052

مبادلهنیاز کارشناسی2906130052ـ ـ استرول ها و اینوزیتول ها714
مبادلهاتوماتیک2906190052ـ ـ  سایر715
مبادلهاتوماتیک2906210052ـ ـ  الکل بنزیلیک716
مبادلهنیاز کارشناسی2906290052ـ ـ سایر717
مبادلهاتوماتیک2907110052ـ ـ  فنل (هیدروکسی بنزن و امالح آن)718
مبادلهاتوماتیک2907120052ـ ـ کرزول ها و امالح آنها719
مبادلهاتوماتیک2907131052ـ ـ ـ نونیل فنل720
مبادلهاتوماتیک2907139052ـ ـ ـ سایر721
مبادلهاتوماتیک2907150052ـ ـ نفتل ها و امالح آنها722
مبادلهاتوماتیک2907190052ـ ـ سایر723
مبادلهاتوماتیک2907210052ـ ـ رزور سینول و امالح آن724
مبادلهاتوماتیک2907220052ـ ـ هیدرو کینون و امالح آن725

مبادلهاتوماتیک2907230052ـ ـ 4، 4 ـ ایزوپروپیلیون دي فنل  بیس آ، دي فنیلول پروپان) و امالح آن726

مبادلهاتوماتیک2907290052ـ ـ سایر727
728(ISO) مبادلهنیاز کارشناسی2908110052ـ ـ پنتاکلروفنل
مبادلهنیاز کارشناسی2908190052ـ ـ سایر729
مبادلهاتوماتیک2908910052ـ ـ دي نو سب (Dinoseb) (ISO) و نمک هاي آن730

731-DNOC(ISO)) (DINITRIO-O) 4و6 دي نیترو اورتو --
CRESOL)  و نمک هاي آن

مبادلهاتوماتیک2908920054

مبادلهاتوماتیک2908990052ـ ـ سایر732
مبادلهاتوماتیک2909110052ـ ـ اتر دي اتیلیک ( دي اتیل اتر) (اکسید ـ دي اتیل)733
مبادلهاتوماتیک2909190052ـ ـ سایر734
مبادلهاتوماتیک2909200052ـ اترهاي سیکالنیک، سیکلنیک و سیکلوترپنیک و735
مبادلهاتوماتیک2909300052ـ اترهاي بودار (Aromatic) و مشتقات هالوژنه،736

ـ ـ آمفیرامون (INN)، متادون (INN) و نورمتادون (INN)؛ امالح 737
این محصوالت

مبادلهاتوماتیک2922310052

مبادلهنیاز کارشناسی2915120052ـ ـ امالح اسید فرمیک738
مبادلهنیاز کارشناسی2915130052ـ ـ استرهاي اسید فرمیک739
مبادلهاتوماتیک2915210052ـ ـ اسید استیک740
مبادلهاتوماتیک2915240052ـ ـ انیدریدهاي استیک741
مبادلهاتوماتیک2915291052ـ ـ ـ استات سدیم گرید داروئی742
مبادلهاتوماتیک29152920102ـ ـ ـ دي استات سدیم743
مبادلهاتوماتیک2915299052ـ ـ ـ سایر744
مبادلهنیاز کارشناسی29153100102ـ ـ استات اتیل745
مبادلهنیاز کارشناسی2915320053ـ ـ استات وینیل746
مبادلهنیاز کارشناسی29153300102ـ ـ استات بوتیل نرمال747
مبادلهنیاز کارشناسی29153400102ـ ـ استات ایزوبوتیل748
749(ISO) مبادلهنیاز کارشناسی29153600102ـ ـ استات دي نوسب
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مبادلهاتوماتیک29153900102ـ ـ سایر750
متقاضیاتوماتیک29154010152ـ ـ ـ مونوکلرواستیک اسید751
مبادلهاتوماتیک2915409052ـ ـ ـ سایر752
مبادلهاتوماتیک2915500052ـ اسید پروپیونیک، امالح و استرهاي آن753
مبادلهاتوماتیک2915600052ـ اسیدهاي بوتانوئیک، اسیدهاي پنتانوئیک، امالح و استرهاي آنها754
مبادلهاتوماتیک2915701152ـ ـ ـ ـ استئارات منیزیم گرید داروئی755
مبادلهاتوماتیک2917330052ـ ـ اورتوفتاالت دي نوئیل یا دي دسیل756
مبادلهاتوماتیک29173410102ـ ـ ـ فتاالت سرب757
مبادلهاتوماتیک2917349052ـ ـ ـ سایر758
مبادلهاتوماتیک2917350052ـ ـ انیدرید فتالیک759
مبادلهاتوماتیک2917360052ـ ـ  اسید ترفتالیک و امالح آن760
مبادلهاتوماتیک2917370052ـ ـ ترفتاالت دي متیل761
مبادلهنیاز کارشناسی29173910102ـ ـ ـ دي بوتیل فتاالت762
مبادلهاتوماتیک2917399052ـ ـ ـ سایر763
مبادلهاتوماتیک2918110052ـ ـ اسید الکتیک، امالح و استرهاي آن764
مبادلهاتوماتیک2918120052ـ ـ اسید تارتریک765
مبادلهاتوماتیک2918130052ـ ـ امالح و استرهاي اسید تارتریک766
مبادلهاتوماتیک29181400262ـ ـ اسید سیتریک767
مبادلهاتوماتیک2918151052ـ ـ ـ سدیم سیترات دي هیدرات گرید داروئی768
مبادلهاتوماتیک2918152052ـ ـ ـ سدیم سیترات بدون آب گرید دارویی769
مبادلهاتوماتیک2918159052ـ ـ ـ سایر770
مبادلهاتوماتیک2918160052ـ ـ اسید گلوکنیک، امالح و استرهاي آن771
772(ISO) مبادلهاتوماتیک2918180052ـ ـ کلروبنزیالت

ـ ترکیباتی که ساختار آن داراي یک حلقه بنزوتیازول (هیدروژنه شده 773
یا نشده) بدون تراکم بعدي باشد.

مبادلهاتوماتیک2934200052

ـ ترکیباتی که ساختار آن داراي یک حلقه فنوتیازین (هیدروژنه شده یا 774
نشده) بدون تراکم بعدي باشد

مبادلهاتوماتیک2934300052

775

 ،(INN) کلوتی آزپام ،(INN)بروتیزوالم ،(INN) ـ ـ آمینورکس
 ،(INN) هالوکسازوالم ،(INN) دکسترومورآمید ،(INN) کلوکسازوالم

کتازوالم (INN)، مزوکارب (INN)، اوکسازوالم (INN)، پمولین 
(INN)، فندیمترازین (INN)، فن مترازین (INN)، و سوفن تانیل 

(INN)؛ امالح این محصوالت

مبادلهاتوماتیک2934910052

مبادلهاتوماتیک2934991052ـ ـ ـ پیروکسیکام776
مبادلهاتوماتیک29349920262ـ ـ ـ دیلتیازم هیدروکلراید777
مبادلهاتوماتیک29349930262ـ ـ ـ پودر ساده کتوکونازول778
مبادلهاتوماتیک29349940262ـ ـ ـ پودر میکرونایز کتوکونازول779

ـ ـ ـ پتاسیم کالوالنات خالص و همچنین پتاسیم کالوالنات مخلوط با 780
میکروکریستالین سلولز

مبادلهاتوماتیک29349950262

مبادلهاتوماتیک29349991152ـ ـ ـ ـ ماده اولیه کتوتیفن فومارات781
مبادلهاتوماتیک2934999952ـ  ـ ـ ـ سایر782
مبادلهنیاز کارشناسی29350010262ـ ـ ـ سیلدنافیل سیترات783
مبادلهنیاز کارشناسی29350020102ـ ـ ـ استازوالمید784
مبادلهاتوماتیک2935003052ـ ـ ـ سولفامتوکسازول785
مبادلهنیاز کارشناسی29350040262ـ ـ ـ فاموتیدین786
مبادلهنیاز کارشناسی29350091262ـ ـ ـ ـ گلیبنکالمید787
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مبادلهاتوماتیک2935009952ـ ـ ـ ـ سایر788
مبادلهاتوماتیک2936210052ـ ـ ویتامین هاي A و مشتقات آنها789
مبادلهاتوماتیک29362210102ـ ـ ـ تیامین هیدروکلراید، تیامین منونیترات790
مبادلهاتوماتیک2936229052ـ ـ ـ سایر791
مبادلهاتوماتیک2936230052ـ ـ ویتامین B2 و مشتقات آن792

ـ ـ اسید ـ D ـ یا DL ـ پانتوتنیک (ویتامین B3 یا ویتامین B5) و 793
مشتقات آن

مبادلهاتوماتیک2936240052

مبادلهاتوماتیک3702430059ـ ـ با پهناي بیش از 610 میلیمتر و طولی که از 200 متر بیشتر نباشد794

مبادلهنیاز کارشناسی29372230262ـ ـ ـ دگزامتازون دي سدیم فسفات795
مبادلهاتوماتیک29372240262ـ ـ ـ کلوبتازول دي پروپیونات796
مبادلهاتوماتیک29372290262ـ ـ ـ سایر797
مبادلهنیاز کارشناسی29372310202--- سیپروترون استات798
مبادلهاتوماتیک2937239052ـ ـ ـ سایر799
مبادلهاتوماتیک2937290052ـ ـ سایر800

ـ پروستاگالندین ها، ترومبوگسان ها و لوکوترین ها، مشتقات و مشابه هاي 801
ساختاري آنها

مبادلهاتوماتیک2937500052

مبادلهاتوماتیک2937900052ـ سایر802
مبادلهنیاز کارشناسی2938100052ـ روتوزید (روتین) و مشتقات آن803
مبادلهاتوماتیک2938900052ـ سایر804
مبادلهاتوماتیک29391110202ـ ـ ـ کدئین فسفات805
مبادلهاتوماتیک29391120262ـ ـ ـ مرفین سولفات806
مبادلهاتوماتیک2939119052ـ ـ ـ سایر807
مبادلهاتوماتیک2939191052ـ ـ ـ نوسکاپین هیدروکلراید808
مبادلهاتوماتیک2939199052ـ ـ ـ سایر809

ـ آلکالوئیدهاي (پوست) درخت گنه گنه (Cinchona) و مشتقات آنها؛ 810
نمک هاي مربوطه:

مبادلهاتوماتیک2939200052

مبادلهاتوماتیک2939300052ـ کافئین و امالح آن811
مبادلهاتوماتیک30031010322ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه812
مبادلهاتوماتیک3003109052ـ ـ ـ سایر813
مبادلهاتوماتیک30032010322ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه814
مبادلهاتوماتیک3003209052ـ ـ ـ سایر815
مبادلهاتوماتیک30033110322ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه816
مبادلهاتوماتیک3003319052ـ ـ ـ سایر817
مبادلهاتوماتیک30033910322ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه818
مبادلهاتوماتیک3003399052ـ ـ ـ سایر819
مبادلهاتوماتیک30034010322ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه820
مبادلهاتوماتیک3003409052ـ ـ ـ سایر821
مبادلهاتوماتیک30039010322ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه822
مبادلهاتوماتیک3003909052ـ ـ ـ سایر823

ـ ـ ـ داراي پنی سیلین ها یا مشتقات این محصوالت با ساختار اسید پنی 824
مبادلهاتوماتیک30041011202سیالتیک یا استرپنوماسین ها یا مشتقات این محصوالت مخصوص طیور

متقاضیاتوماتیک30051010323--- چسب زخم انگشتی، چسب تزریق یا825
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ـ ـ ـ چسب-هایی که صرفاً به منظور نگهداشتن لوازم زخم-بندي و 826
آالت و وسایل استفاده می-شود.

متقاضیاتوماتیک300510203210

متقاضیاتوماتیک300510304010ـ ـ ـ مشمع طبی827
مبادلهاتوماتیک3005109054ـ ـ ـ سایر828

829
ـ ـ ـ باندهاي ساده، استریل، گاز وازلینه، باندگچی و زیرگچی و 

باندکشی و لوله اي، لنوگاز ساده، رول پنبه اي دندانپزشکی ساده و 
پدچشمی

متقاضیاتوماتیک300590103210

مبادلهاتوماتیک30059020155ـ ـ ـ باندهاي متشکل از  فایبرگالس830
مبادلهاتوماتیک30059090325ـ ـ ـ سایر831
مبادلهاتوماتیک30061010152ـ ـ ـ نخ هاي جراحی بدون سوزن به سایز نخ صفر تا832
مبادلهاتوماتیک3006109052ـ ـ ـ سایر833

ـ معرف هایی که در تشخیص گروه هاي خون و عوامل خونی مصرف 834
می شود

مبادلهاتوماتیک30062000102

- فرآورده هاي کدرکننده براي آزمایش هاي رادیوگرافیک؛ معرف هایی 835
مبادلهاتوماتیک3006300052که براي تشخیص مرض در وجود بیمار استعمال می شود

مبادلهاتوماتیک30064010104ـ  ـ  ـ  سیلر836
مبادلهاتوماتیک30064020103ـ ـ ـ سیمان گالس آنیوس837
مبادلهاتوماتیک30064030105ـ ـ ـ اکریل838
مبادلهاتوماتیک30064040103ـ ـ ـ سیمان پلی کربوکسیالت839
مبادلهاتوماتیک3006405053ـ ـ ـ کامپوزیت840
841ZOE مبادلهنیاز کارشناسی30064060103ـ ـ ـ سیمان
مبادلهاتوماتیک30064080155ـ آمالگام براي پرکردن دندان842
مبادلهاتوماتیک3006409054ـ ـ ـ سایر843
مبادلهنیاز کارشناسی3204131054ـ ـ ـ رنگ هاي نساجی کاتیونیک844
845(Master Batch) متقاضیاتوماتیک32041320264--- گرانول مستربچ
مبادلهاتوماتیک32041390105ـ ـ ـ سایر846
847(Master Batch) متقاضینیاز کارشناسی32041410264--- گرانول مستربچ
مبادلهنیاز کارشناسی3204149054--- سایر848
849(Master Btach) متقاضینیاز کارشناسی32041510264--- گرانول مستربچ
مبادلهنیاز کارشناسی3204159054--- سایر850
851(Master Batch) متقاضینیاز کارشناسی32041610264--- گرانول مستربچ
مبادلهنیاز کارشناسی32041690104--- سایر852
مبادلهنیاز کارشناسی32041710103ـ ـ ـ خمیر پیگمنت چاپ پارچه853
854(Master Batch) متقاضینیاز کارشناسی32041720264--- گرانول مستربچ
مبادلهنیاز کارشناسی3204179054ـ ـ ـ سایر855
مبادلهنیاز کارشناسی3204191054ـ ـ ـ مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه856
857(Master Batch) متقاضینیاز کارشناسی32041920264--- گرانول مستربچ
مبادلهنیاز کارشناسی32041990105ـ ـ ـ سایر858
859(Master Batch) متقاضینیاز کارشناسی32042010264--- گرانول مستربچ
مبادلهنیاز کارشناسی3204209054ـ ـ ـ سایر860
861(Master Batch) متقاضینیاز کارشناسی32049010264--- گرانول مستربچ
مبادلهنیاز کارشناسی32049090264ـ ـ ـ سایر862

الك هاي رنگ کننده؛ فرآورده هاي مذکور در یادداشت 3 این فصل که 863
براساس الك هاي رنگ کننده می باشند.

مبادلهاتوماتیک3205000055
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864(Master Batch) متقاضینیاز کارشناسی32061110264--- گرانول مستربچ
مبادلهاتوماتیک3206119054ـ ـ ـ سایر865
866(Master Batch) متقاضیاتوماتیک32061910264--- گرانول مستربچ
مبادلهاتوماتیک3206199054ـ ـ ـ سایر867
868(Master Batch) متقاضیاتوماتیک32062010265--- گرانول مستربچ
مبادلهاتوماتیک3206209055ـ ـ ـ سایر869
متقاضینیاز کارشناسی39094010105ـ ـ ـ پودر قالبگیري870
مبادلهاتوماتیک3208903054ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ871
مبادلهاتوماتیک3208904054ـ ـ ـ ورنی و روغن چاپ عکس برگردان روي چینی872
مبادلهنیاز کارشناسی32089090205ـ ـ ـ سایر873

--- رنگ آستري اتومبیل (غیر الکترودي پوزیشنNED) و رنگ رویه 874
اتومبیل

مبادلهنیاز کارشناسی3209101054

--- رنگ آستري کاتافروز و  آنافروز ED (الکترودي پوزیشن) 875
Electro-Deposition

مبادلهنیاز کارشناسی32091030205

متقاضینیاز کارشناسی320910404010ـ ـ ـ رنگ ها و پوشش هاي ساختمانی876
مبادلهنیاز کارشناسی32091050205ـ ـ ـ رنگ ها و پوشش هاي صنعتی877
مبادلهنیاز کارشناسی32091060205ـ ـ ـ الك ها و ورنی ها و لعاب ها878
مبادلهنیاز کارشناسی32091090205ـ ـ ـ سایر879

ـ ـ ـ رنگ آستري اتومبیل (غیر الکترودي پوزیشن NED) و رنگ رویه 880
اتومبیل

مبادلهنیاز کارشناسی3209901054

مبادلهنیاز کارشناسی32099030205ـ ـ ـ رنگ آستري کاتافروز و آنافروز ED (الکترودي پوزیشن)881
مبادلهنیاز کارشناسی32099040105ـ ـ ـ پوشش هاي تفلونی882
مبادلهنیاز کارشناسی32099050205ـ ـ ـ الك ها و ورنی ها و لعاب ها883
مبادلهنیاز کارشناسی32099090205ـ ـ ـ سایر884

885
سایر رنگ ها (Paints) و ورنی ها (از جمله لعاب ها، الك ها و آب 

رنگ ها)؛ پیگمان هایی که با آب مصرف می شود از انواعی که براي 
پرداخت چرم به کار می رود.

مبادلهاتوماتیک32100000105

مبادلهاتوماتیک32110000105سیکاتیف هاي (خشک کننده هاي) آماده.886
متقاضینیاز کارشناسی33041000269ـ فرآورده ها براي آرایش لب887
مبادلهنیاز کارشناسی33042010105ـ ـ ـ مغز مداد آرایشی888
متقاضینیاز کارشناسی33042090269ـ ـ ـ سایر889
متقاضینیاز کارشناسی33043000269ـ فرآورده ها براي آرایش ناخن دست و پا890
متقاضینیاز کارشناسی33049100269ـ ـ پودرها حتی پودرهاي فشرده891
متقاضیاتوماتیک33049900269ـ ـ  سایر892
متقاضینیاز کارشناسی33051000269ـ شامپوها893
متقاضینیاز کارشناسی33052000269ـ فرآورده ها براي فر زدن دائمی یا بازکردن مو894
895(Hair lacquer) متقاضینیاز کارشناسی33053000269ـ فیکساتور مو
متقاضینیاز کارشناسی33059000269ـ سایر896
متقاضینیاز کارشناسی33061000269ـ مواد پاك کننده دندان897
متقاضینیاز کارشناسی33062000269ـ نخ مورد استفاده براي پاك کردن بین دندا ن ها898
متقاضینیاز کارشناسی33069000269ـ سایر899
متقاضینیاز کارشناسی33071000269ـ فرآورده ها براي قبل از اصالح، حین اصالح و بعد از اصالح صورت900
متقاضینیاز کارشناسی33072000269ـ بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق901
متقاضیاتوماتیک33073000269ـ امالح معطر و سایر فرآورده ها براي استحمام902
متقاضیاتوماتیک39232990202ـ ـ ـ سایر903
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مبادلهاتوماتیک34021240155ـ ـ ـ کوکو آمید و بتائین904
مبادلهنیاز کارشناسی3402129054ـ ـ ـ سایر905
مبادلهاتوماتیک34021310155ـ ـ ـ الکل چرب اتوکسیله906
مبادلهاتوماتیک34021320155ـ ـ ـ نونیل فنل اتوکسیله907
مبادلهاتوماتیک34021330155ـ ـ ـ پلی اتیلن گلیکول اتوکسیله908
مبادلهاتوماتیک3402139054ـ ـ ـ سایر909
مبادلهاتوماتیک3402190054ـ ـ سایر910

911
ـ ـ ـ دترجنت قالبی، پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر 

فراورده هاي همانند با بسته بندي 5 کیلوگرم و کمتر مناسب براي 
شستشو دستی

متقاضینیاز کارشناسی340220104010

912
ـ ـ ـ پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراورده هاي 

همانند، با بسته بندي 5 کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین هاي 
شستشو

متقاضینیاز کارشناسی340220204010

متقاضینیاز کارشناسی340220901010ـ ـ ـ سایر913

914
ـ ـ ـ پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراورده-هاي 
همانند، در بسته بندي بیشتر از 5 کیلوگرم مناسب براي شستشو یا 

پاکیزگی دستی و ماشینی
متقاضینیاز کارشناسی34029010106

مبادلهاتوماتیک34029020155ـ ـ ـ پاك کننده هاي صنعتی915
مبادلهاتوماتیک34029030155ـ ـ ـ مواد آبکاري916
مبادلهنیاز کارشناسی35052000105ـ چسب ها917

918
ـ محصوالت مناسب براي استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده 

شده برا ي خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته هایی که 
وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد

مبادلهنیاز کارشناسی35061000155

مبادلهاتوماتیک35069100155ـ ـ چسباننده ها براساس پلیمرهاي مشمول شماره919
مبادلهنیاز کارشناسی35069900155ـ ـ  سایر920
مبادلهنیاز کارشناسی3507100054ـ پنیر مایه و کنسانتره هاي آن921
مبادلهاتوماتیک3507900053ـ سایر922
مبادلهاتوماتیک3601000054باروت923
مبادلهاتوماتیک3602000054مواد منفجره آماده، غیر از باروت.924

925
فتیله هاي مواد منفجره (ایمنی)؛ ریسمان هاي منفجرکننده 

(Detonating fuses)؛ چاشنی ها یا کپسول هاي منفجر کننده؛ 
آتش زنه ها (Igniters)؛ منفجرکننده هاي برقی.

مبادلهاتوماتیک3603000056

متقاضیاتوماتیک360410005510ـ اشیاء براي آتش بازي926
متقاضیاتوماتیک360500005510کبریت ها، غیر از اشیاء فن آتش بازي شماره 04  927.36

928

ـ سوخت هاي مایع و گازهاي سوختی مایع شده در ظروف از انواعی که 
براي پر کردن یا دوباره پرکردن فندك هاي سیگار یا روشن کن ها و 
فندك هاي همانند به کار می روند و ظرفیت آنها از 300 سانتیمتر 

مکعب بیشتر نباشد

مبادلهاتوماتیک36061000205

مبادلهنیاز کارشناسی36069000205ـ سایر929
مبادلهنیاز کارشناسی3701100052ـ براي اشعه ایکس930
مبادلهاتوماتیک3701200059ـ فیلم ها با خصوصیت ظهور و چاپ فوري931
مبادلهنیاز کارشناسی4011999057ـ ـ ـ سایر932
متقاضینیاز کارشناسی38089322153ـ ـ ـ ـ LD50 بیشتر از 2000 داراي تولید داخل933
مبادلهاتوماتیک3808932952ـ ـ ـ ـ سایر LD50 بیشتر از 9342000
مبادلهنیاز کارشناسی38089411262ـ ـ ـ ـ پوویدون آیداین داراي گریدداروئی935
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مبادلهاتوماتیک3808941954ـ ـ ـ ـ سایر936
مبادلهاتوماتیک38089421262ـ ـ ـ ـ پوویدون آیداین داراي گریدداروئی937
مبادلهاتوماتیک3808942953ـ ـ ـ ـ سایر938

ـ ـ ـ کارت یا نوار آغشته به چسب و بدون ماده سمی براي از بین بردن 939
حشرات، جونده ها، آفات و ...

مبادلهنیاز کارشناسی3808991052

ـ ـ ـ مواد جلب کننده حشرات (متیل اوژنول، پروتئین هیدرولیزات 940
سراترپ) صرفا براي کنترل آفات کشاورزي

مبادلهنیاز کارشناسی3808992052

مبادلهنیاز کارشناسی3808993052ـ ـ ـ  فرمون هاي جنسی و لورهاي جلب کننده حشرات941
مبادلهنیاز کارشناسی3808999052ـ ـ ـ سایر942
مبادلهاتوماتیک38091000105ـ براساس مواد نشاسته اي943
مبادلهنیاز کارشناسی44111210105ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده944
متقاضیاتوماتیک3815120054ـ ـ با فلز گرانبها یا ترکیبات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال945
متقاضیاتوماتیک3815190053ـ ـ سایر946
متقاضیاتوماتیک38159010205ـ ـ ـ کاتالیست خنثی ریفرمینگ احیاي مستقیم آهن947
متقاضیاتوماتیک3815909054ـ ـ  ـ سایر948

سیمان هاي نسوز؛ مالط هاي نسوز؛ بتون هاي نسوز و ترکیبات همانند 949
نسوز، غیر از محصوالت شماره 01  38.

متقاضیاتوماتیک38160000155

950(LAB) مبادلهاتوماتیک3817001054ـ ـ ـ الکیل بنزن خطی
مبادلهاتوماتیک3817009054ـ  ـ  ـ سایر951

952
عناصر شیمیایی دوپه (doped) به منظور مصرف در الکترونیک، به 
شکل صفحه مدور (دیسک)، صفحه نازك یا اشکال همانند؛ ترکیبات 

شیمیایی تغییر یافته دوپه به منظور مصرف در الکترونیک.
مبادلهاتوماتیک3818000055

متقاضینیاز کارشناسی381900104010ـ ـ ـ مایع ترمز آماده953
مبادلهنیاز کارشناسی3819009059ـ ـ ـ سایر954

955
 Anti) فرآورده هاي ضدیخ و مایعات آماده شده براي ذوب یخ

 freezing fluids ) preparation prepared -icing

and

متقاضینیاز کارشناسی382000002610

956
کشت بوم هاي (Culture media) آماده براي رشد یا نگهداري از 
میکرو ارگانیسم ها (شامل ویروس ها و غیره) یا از سلول هاي گیاهی، 

انسانی یا حیوانی.
مبادلهاتوماتیک3821000052

957

 reagents) معرف هاي تشخیص بیماري یا آزمایشگاهی روي تکیه گاه
on a backing) و معرف هاي آماده تشخیص بیماري یا آزمایشگاهی 

حتی روي تکیه گاه (on a backing)  غیر از آنهایی   که مشمول 
شماره هاي 02  30 یا 06  30 می باشند؛ مواد رفرانس تأیید شده.

مبادلهاتوماتیک38220000102

مبادلهاتوماتیک3823110054ـ ـ اسید استئاریک958
مبادلهاتوماتیک38231200105ـ ـ اسیداولئیک959
مبادلهاتوماتیک38231300105ـ ـ اسیدهاي چرب تال اویل960
مبادلهاتوماتیک38231900105ـ ـ سایر961
مبادلهاتوماتیک38237010155ـ  ـ ـ الکل هاي چرب اتوکسیله962
مبادلهاتوماتیک38249080155--- غربال مولکولی  (مولکوالرسیو) بر پایه زئولیت963
مبادلهاتوماتیک3824909054ـ ـ ـ سایر964
متقاضینیاز کارشناسی382510005510ـ زباله شهرداري ها965
متقاضینیاز کارشناسی382520005510ـ گل و الي فاضالب966
متقاضینیاز کارشناسی382530005510ـ ضایعات کلینیکی967
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متقاضینیاز کارشناسی382541005510ـ ـ  هالوژنه968
متقاضینیاز کارشناسی382549005510ـ ـ سایر969

ـ ضایعات محلول ها حاصل از شستشوي سطح فلزات، ضایعات مایعات 970
هیدرولیکی، ضایعات مایعات ترمز و مایعات ضدیخ

متقاضینیاز کارشناسی382550005510

متقاضینیاز کارشناسی382561005510ـ ـ  عمدتاً حاوي اجزاء تشکیل دهنده آلی971
متقاضینیاز کارشناسی382569005510ـ ـ سایر972
متقاضیاتوماتیک382590005510ـ سایر973

974
و مخلوط  هاي آن که فاقد یا داراي    (Biodiesel) سوخت بیودیزل

کمتر از70% وزنی روغن هاي نفتی یا روغن هاي حاصل از مواد معدنی 
قیري می باشد.

مبادلهاتوماتیک38260000404

متقاضینیاز کارشناسی3901101154ـ ـ ـ ـ به صورت پودر975
متقاضیاتوماتیک3901101954ـ ـ ـ ـ سایر976
متقاضینیاز کارشناسی3901102154ـ ـ ـ ـ به صورت پودر977
متقاضینیاز کارشناسی3901102954ـ ـ ـ ـ سایر978
متقاضینیاز کارشناسی3901103154ـ ـ ـ ـ به صورت پودر979
متقاضینیاز کارشناسی3901103954ـ ـ ـ ـ سایر980
متقاضیاتوماتیک3901104154ـ ـ ـ ـ به صورت پودر981

982-K و   PVP K-30(Poly Vinyl Pyrrolidone) ـ ـ ـ پی وي پی
25 داراي گرید دارویی

متقاضیاتوماتیک39059910265

متقاضینیاز کارشناسی3905992054ـ ـ ـ رزین پلی وینیل بوتیرال983
متقاضیاتوماتیک39059990105ـ ـ ـ سایر984
مبادلهاتوماتیک3906100054ـ پلی (متاکریالت متیل)985
متقاضینیاز کارشناسی3906901054ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ986
متقاضیاتوماتیک39069020105ـ ـ ـ رزین هاي ترموپالست محلول در آب987
متقاضینیاز کارشناسی39069030105ـ ـ ـ رزین هاي ترموپالست محلول در حالل هاي آلی988
متقاضینیاز کارشناسی39069040105ـ ـ ـ رزین هاي ترموست محلول در آب989
متقاضینیاز کارشناسی39069050105ـ ـ ـ رزین هاي ترموست محلول در حالل هاي آلی990
991ED متقاضینیاز کارشناسی3906906054ـ ـ ـ خمیر رنگ
مبادلهاتوماتیک3906907054ـ ـ ـ پودر جاذب و پلیمرهاي اکریلیک جامد992
متقاضینیاز کارشناسی3906908054ـ ـ ـ رزین هاي اکریلیک امولسیونی مخصوص رنگ ترافیک993
متقاضینیاز کارشناسی3906909154ـ ـ ـ ـ رزین هاي ترموست حاللی ویژه رنگ اتومبیل994
متقاضیاتوماتیک39069099105ـ ـ ـ ـ سایر995
مبادلهنیاز کارشناسی3907100054ـ پلی استال ها996

--- پلی اتیلن گالیکول 300 غیر تزریقی، 400، 600، 1000، 1500، 997
2000، 3000 و 3350 با گریددارویی

متقاضیاتوماتیک39072010205

متقاضیاتوماتیک3907209054ـ ـ ـ سایر998

ـ ـ ـ رنگ پودري به شکل فلس Flake)) و یا گرانول به صورت آماده و 999
نیمه آماده

متقاضینیاز کارشناسی39073010105

متقاضینیاز کارشناسی3907309054ـ ـ ـ سایر1,000
مبادلهنیاز کارشناسی3907400054ـ پلی کربنات ها1,001
متقاضینیاز کارشناسی39075010105ـ ـ ـ رزین هاي الکید اصالح شده ویژه رنگ اتومبیل1,002
متقاضینیاز کارشناسی39075090105ـ ـ ـ سایر1,003
مبادلهاتوماتیک4504900055ـ سایر1,004

ـ مخلوط هاي محصوالت شماره 01  40 با محصوالت مشمول این 1,005
شماره

مبادلهاتوماتیک4002800054
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مبادلهاتوماتیک4002910053ـ ـ  التکس1,006
مبادلهاتوماتیک4002990053ـ ـ  سایر1,007

کائوچوي دوباره احیاء شده به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا 1,008
نوار.

مبادلهاتوماتیک40030000155

آخال، خرده ریز و دم قیچی کائوچوي سفت نشده، حتی اگر به صورت 1,009
پودر یا دانه درآمده باشد.

مبادلهاتوماتیک40040000105

مبادلهاتوماتیک40051000105ـ کائوچویی که به آن دوده کربن یا سیلیس اضافه شده باشد1,010

ـ محلول ها؛ دیسپرسیون ها، غیر از آنهایی که مشمول شماره فرعی 10  1,011
4005 هستند.

مبادلهاتوماتیک40052000105

مبادلهاتوماتیک40059100105ـ ـ صفحه، ورق و نوار1,012
مبادلهاتوماتیک40059900105ـ ـ سایر1,013
مبادلهاتوماتیک4006100055ـ پروفیله براي روکش کردن الستیک چرخ1,014
مبادلهنیاز کارشناسی4006901052ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی1,015
مبادلهاتوماتیک40069090105ـ ـ ـ سایر1,016
مبادلهاتوماتیک4007000055نخ و طناب از کائوچوي ولکانیزه.1,017
مبادلهاتوماتیک40081110206ـ ـ ـ پوشش براي کف1,018
مبادلهاتوماتیک40081190105ـ ـ ـ سایر1,019
مبادلهاتوماتیک40081900105ـ ـ سایر1,020
مبادلهاتوماتیک40082110205ـ ـ ـ پوشش براي کف1,021
مبادلهاتوماتیک4008212057--- تکیه گاه (ضربه گیر یا لرزه گیر) براساس الستیک جهت سازه 1,022
مبادلهاتوماتیک40082190105ـ ـ ـ سایر1,023
مبادلهاتوماتیک40082900105ـ ـ سایر1,024
متقاضیاتوماتیک40091200106ـ ـ  با لوازم و ملحقات1,025
متقاضیاتوماتیک40092100106ـ ـ بدون لوازم و ملحقات1,026
مبادلهاتوماتیک4102290053ـ ـ سایر1,027
مبادلهنیاز کارشناسی4103200053ـ از نوع خزندگان1,028
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت4103300055ـ از نوع خوك1,029
مبادلهاتوماتیک4103900053ـ سایر1,030

1,031 Full) کامل دانه دانه، الیه الیه بریده نشده؛ الیه هاي دانه دانه --
(grain, unsplit; Grain Splits 

مبادلهنیاز کارشناسی4104110055

مبادلهاتوماتیک4104190055ـ ـ سایر1,032

1,033 ,Full grain) ـ ـ کامل دانه دانه، الیه الیه بریده نشده؛ الیه هاي دانه دانه
(unsplit; Grain Splits 

مبادلهنیاز کارشناسی4104410055

مبادلهاتوماتیک4104490055ـ ـ سایر1,034
1,035(wet-blue از جمله) مبادلهنیاز کارشناسی4105100055ـ به حالت مرطوب

ـ به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزي 1,036
(Crust) نشده

مبادلهنیاز کارشناسی4105300055

1,037(wet-blue از جمله) مبادلهاتوماتیک4106210055ـ ـ به حالت مرطوب

ـ ـ به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزي 1,038
(Crust) (نشده

مبادلهاتوماتیک4106220055

1,039(wet-blue ازجمله) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت4106310040ـ ـ به حالت مرطوب
مبادلهنیاز کارشناسی5106100055ـ داراي حداقل 85 درصد وزنی پشم1,040
متقاضینیاز کارشناسی420222905510ـ ـ ـ سایر1,041
متقاضینیاز کارشناسی420229005510ـ ـ سایر1,042
متقاضیاتوماتیک420231005510ـ ـ با سطح خارجی از چرم طبیعی، از چرم  یا از چرم ترکیبی1,043
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متقاضیاتوماتیک420232005510ـ ـ با سطح خارجی از ورق هاي موادپالستیکی یا از مواد نسجی1,044
متقاضیاتوماتیک420239005510ـ ـ سایر1,045
متقاضیاتوماتیک420291005510ـ ـ با سطح خارجی از چرم طبیعی از چرم یا از چرم ترکیبی1,046
متقاضیاتوماتیک420292005510ـ ـ با سطح خارجی از ورق هاي مواد پالستیکی یا از مواد نسجی1,047
متقاضینیاز کارشناسی420299005510ـ ـ سایر1,048
متقاضیاتوماتیک420310005510ـ لباس1,049
متقاضیاتوماتیک420321004010ـ ـ مخصوص ورزش1,050
متقاضیاتوماتیک420329004010ـ ـ سایر1,051
متقاضیاتوماتیک420330004010ـ کمربند، حمایل و بند شمشیر1,052
متقاضیاتوماتیک420340004010ـ سایر منضمات لباس1,053
مبادلهاتوماتیک4205001059ـ ـ ـ تفیلین (مهره مخصوص عبادت هموطنان کلیمی) و مزوزا1,054

ـ ـ ـ ـ اشیاءاز چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده از نوع مورد 1,055
مصرف در ماشین آالت یا وسایل مکانیکی یا براي مصارف فنی

متقاضیاتوماتیک420500913210

متقاضیاتوماتیک420500925510ـ ـ ـ ـ سایر1,056
1,057. (Balsa) و بالسا (Imbuia) ایمبویا ،(Virola) مبادلهاتوماتیک4407220054ـ ـ چوب ویروال
مبادلهاتوماتیک4407250054ـ ـ زهرالشتاي قرمز تیره، زهرالشتاي قرمز روشن، زهرالشتاي باکائو1,058

مبادلهاتوماتیک4407260054-- لوان سفید، زهرالشتاي سفید، سرایاي سفید، زهرالشتاي زرد و االن1,059

1,060(Sapelli) مبادلهاتوماتیک4407270054ـ ـ چوب ساپلی
1,061(Iroko) مبادلهاتوماتیک4407280054ـ ـ چوب ایروکو
مبادلهاتوماتیک4407290054ـ ـ سایر1,062
1,063(Quercus گونه) مبادلهاتوماتیک4407910054ـ ـ از بلوط
1,064(Fagus گونه) مبادلهاتوماتیک4407920054ـ ـ از راش
1,065(Acer گونه) (Maple) مبادلهاتوماتیک4407930054ـ ـ از درخت افرا
1,066(Prunus گونه) (Cherry) مبادلهاتوماتیک4407940054ـ ـ از درخت گیالس
1,067(Fraxinus گونه) (Ash) مبادلهاتوماتیک4407950054ـ ـ  از درخت زبان گنجشک
مبادلهاتوماتیک4407990054ـ ـ  سایر1,068
مبادلهاتوماتیک4408100054ـ تیره کاج1,069

1,070
-- زهرالشتاي قرمز تیره (Meranti Dark Red)، زهرالشتاي قرمز 

 meranti) زهرالشتاي باکائو ،(Light Red meranti) روشن
(Bakau

مبادلهاتوماتیک4408310054

مبادلهاتوماتیک4408390056ـ ـ سایر1,071
مبادلهاتوماتیک4802400056ـ کاغذ براي تهیه کاغذ دیواري1,072
مبادلهاتوماتیک4802540054ـ ـ به وزن هر متر مربع کمتر از 40 گرم1,073

ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم به صورت 1,074
رول

مبادلهنیاز کارشناسی4802550054

1,075
ـ ـ به وزن هر مترمربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم به صورت 

ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن  از 435 میلیمتر و ضلع دیگر 297 
میلیمتر بیشتر نباشد

متقاضینیاز کارشناسی48025600205

مبادلهنیاز کارشناسی4802570054ـ ـ سایر، به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم1,076
متقاضیاتوماتیک48025800154ـ ـ به وزن هر مترمربع بیش از 150 گرم1,077
مبادلهاتوماتیک4802610054ـ ـ به صورت رول1,078

ـ ـ به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از  435میلیمتر و 1,079
ضلع دیگر از297 میلیمتر بیشتر نباشد

متقاضینیاز کارشناسی48026200206

مبادلهنیاز کارشناسی4802690054ـ ـ  سایر1,080
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مبادلهاتوماتیک4806400056ـ کاغذ شیشه نما و سایر کاغذهاي براق شده شفاف یا نیمه شفاف1,081

1,082

کاغذ و مقواي مرکب (Composite)، (ساخته شده از طریق به 
هم چسباندن الیه هاي تخت کاغذ یا مقوا با چسب)، اندوده نشده یا 

آغشته نشده در سطح، حتی از داخل مستحکم شده، به صورت رول یا 
ورق.

مبادلهاتوماتیک4807000056

متقاضیاتوماتیک48081000106ـ کاغذ و مقواي موج دار، حتی سوراخ شده1,083

ـ کاغذ کرافت ، کرپ شده یا چین دار شده ، حتی نقش برجسته یا 1,084
سوراخ شده

مبادلهاتوماتیک4808400056

مبادلهاتوماتیک4808900056ـ سایر1,085
مبادلهنیاز کارشناسی48092000206ـ کاغذ خودکپی1,086
مبادلهاتوماتیک4809901054ـ ـ ـ کاغذ استنسیل تکمیل نشده1,087
مبادلهاتوماتیک48099020156ـ ـ ـ کاغذ کاربن و کاغذهاي کپی همانند1,088
مبادلهاتوماتیک48099090156ـ ـ ـ سایر1,089
مبادلهاتوماتیک4810130056ـ ـ به صورت رول1,090

ـ ـ به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از 435 میلیمتر و 1,091
ضلع دیگر از 297 میلیمتر بیشتر نباشد.

مبادلهاتوماتیک4810140056

مبادلهاتوماتیک4810190055ـ ـ سایر1,092
مبادلهاتوماتیک48102200106ـ ـ کاغذ سبک اندود شده1,093
مبادلهاتوماتیک5504900054ـ  سایر1,094
متقاضینیاز کارشناسی481810005510ـ کاغذ توالت1,095
متقاضینیاز کارشناسی481820005510ـ دستمال، دستمال پاك کردن آرایش و حوله1,096
متقاضینیاز کارشناسی481830005510ـ رومیزي و دستمال سفره1,097
متقاضینیاز کارشناسی481850005510ـ لباس و متفرعات لباس1,098
1,099(Carrier-Tissue) مبادلهاتوماتیک48189010205ـ ـ ـ کاغذ تیشو کاریر
متقاضیاتوماتیک481890905510ـ ـ ـ سایر1,100
متقاضینیاز کارشناسی48191000159ـ کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقواي موجدار1,101
متقاضینیاز کارشناسی48193000159ـ کیسه به عرض پایه 40 سانتیمتر یا بیشتر1,102
متقاضیاتوماتیک48194000159ـ سایر کیسه ها، از جمله کیسه هاي قیفی1,103
مبادلهاتوماتیک48195000106ـ سایرمحفظه هاي بسته بندي همچنین جلدصفحه گرامافون1,104

ـ جعبه جاي کالسور، کازیه، جزوه دان و اشیاء همانند از انواع مورد 1,105
استفاده در دفتر کار، مغازه یا همانند

مبادلهاتوماتیک48196000207

ـ ـ به وزن بیش از 25 گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از 70 گرم در 1,106
هر متر مربع نباشد

متقاضینیاز کارشناسی56039200325

متقاضینیاز کارشناسی49070010510ـ ـ ـ تمبر باطل نشده وارداتی توسط دولت1,107
متقاضینیاز کارشناسی490700201510ـ ـ ـ تمبر باطل نشده وارداتی توسط غیردولت1,108
متقاضینیاز کارشناسی49070030510ـ ـ ـ اسکناس رایج و نو1,109
متقاضینیاز کارشناسی49070040510ـ ـ ـ چک هاي مسافرتی رایج و نو1,110
متقاضینیاز کارشناسی490700901010ـ ـ ـ سایر1,111
مبادلهنیاز کارشناسی4908100055ـ عکس برگردان، شفاف1,112
مبادلهنیاز کارشناسی4908900055ـ سایر1,113

1,114
کارت پستال چاپ شده یا مصور، کارت هاي چاپ شده با مضمون 

تهنیت، پیغام یا اطالعیه هاي شخصی، حتی مصور، با یا بدون پاکت و 
تزئینات یا ملحقات.

متقاضینیاز کارشناسی490900005510

تقویم از هر نوع، چاپ شده، همچنین تقویم به صورت دسته که اوراق 1,115
آن به مرور ایام کنده یا باطل می شود.

متقاضینیاز کارشناسی491000005510
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متقاضینیاز کارشناسی491110002610ـ محصوالت چاپی تبلیغاتی تجاري، کاتالوگ هاي بازرگانی و همانند1,116
متقاضینیاز کارشناسی491191002610ـ ـ تصاویر، گراورها، عکس ها1,117

ـ ـ ـ نقشه هاي تعلیمی، علمی و جغرافیایی تجسمی و بدون مشخصات 1,118
توپوگرافی

متقاضینیاز کارشناسی491199102610

متقاضینیاز کارشناسی491199301510ـ ـ ـ بلیط، بارنامه و بارنامه پرواز1,119
مبادلهنیاز کارشناسی49119990109ـ ـ ـ سایر1,120
مبادلهنیاز کارشناسی5001000053پیله کرم ابریشم مناسب براي بازکردن.1,121
مبادلهنیاز کارشناسی50020000154ابریشم خام (نتابیده).1,122

1,123
 ،(reeling) ضایعات ابریشم (شامل پیله هاي نامناسب براي قرقره پیچ

 Garnetted) ضایعات نخ و انباشت ناخالصی هاي قبل از حالجی
.(stock

متقاضینیاز کارشناسی500300004010

مبادلهنیاز کارشناسی5004001054ـ ـ ـ مورد مصرف در تولید انواع نخ هاي جراحی1,124
مبادلهنیاز کارشناسی50040090205ـ ـ ـ سایر1,125
مبادلهنیاز کارشناسی5005001054ـ ـ ـ مورد مصرف در تولید انواع نخ هاي جراحی1,126

1,127
ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 56/232 دسی تکس بوده ولی 

کمتر از 31/192 دسی تکس نباشد (نمره هر نخ یک الي آن در سیستم 
متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52063300155

1,128
ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 31/192 دسی تکس بوده ولی 

از 125 دسی تکس کمتر نباشد(نمره هر نخ یک الي آن در سیستم 
متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52063400155

ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 125 دسی تکس باشد(نمره هر 1,129
نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از 80 باشد).

متقاضیاتوماتیک52063500155

ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن 29/714 دسی تکس یا بیشتر 1,130
متقاضیاتوماتیک52064100205باشد(نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد).

1,131
ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 29/714 دسی تکس بوده ولی 

کمتر از 56/232 دسی تکس نباشد (نمره هر نخ یک الي آن در سیستم 
متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52064200205

1,132
ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 56/232 دسی تکس بوده ولی  ـ 

کمتر از 31/192 دسی تکس نباشد(نمره هر نخ یک الي آن در سیستم 
متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52064300155

1,133
ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 31/192 دسی تکس بوده ولی 

کمتر از 125 دسی تکس نباشد (نمره هر نخ یک الي آن در سیستم 
متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52064400155

ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 125 دسی تکس باشد(نمره هر 1,134 ـ 
نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از 80 باشد).

متقاضیاتوماتیک52064500155

متقاضیاتوماتیک52071000155ـ داراي حداقل 85 درصد وزنی پنبه باشد1,135
متقاضیاتوماتیک52079000155ـ سایر1,136
متقاضیاتوماتیک53011000510ـ کتان، خام یا خیسانده1,137
متقاضیاتوماتیک53012100510ـ ـ خردشده یا از ساقه جدا شده1,138
متقاضیاتوماتیک53012900510ـ ـ سایر1,139
متقاضیاتوماتیک53013000510ـ آخال و ضایعات کتان1,140
مبادلهنیاز کارشناسی5302100057ـ شاهدانه ، خام یا خیسانده1,141
مبادلهنیاز کارشناسی5302900057ـ سایر1,142
متقاضینیاز کارشناسی530310104010ـ ـ ـ الیاف کهنه کنف1,143
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مبادلهنیاز کارشناسی5303109053ـ ـ ـ سایر1,144
مبادلهاتوماتیک5403320055ـ ـ از ریون ویسکوز، (با تابی) که از 120 دور در متر بیشتر باشد.1,145
مبادلهاتوماتیک5403330055ـ ـ از استات سلولز1,146
مبادلهاتوماتیک5403390055ـ ـ سایر1,147
مبادلهاتوماتیک5403410055ـ ـ از ریون ویسکوز1,148
مبادلهاتوماتیک5403420055ـ ـ از استات سلولز1,149
مبادلهاتوماتیک5403490055ـ ـ سایر1,150
مبادلهاتوماتیک5404110055ـ ـ کشش پذیر1,151
مبادلهاتوماتیک54041200155ـ ـ سایر، از پلی پروپیلن1,152
مبادلهنیاز کارشناسی5404191054ـ ـ ـ  از پلی اورتان، پلی  سولفان، پلی اترسولفان1,153
مبادلهاتوماتیک54041990155ـ ـ ـ  سایر1,154
مبادلهاتوماتیک5404901054ـ ـ ـ نوار براي تولید چمن مصنوعی با عرض کمتر از 5 میلی متر1,155
مبادلهاتوماتیک5404909054ـ ـ ـ  سایر1,156

1,157

تک رشته هاي مصنوعی 67 دسی تکس یا بیشتر که بزرگترین بعد مقطع 
 ، عرضی آنها از یک میلیمتر بیشتر نباشد؛ نوارها و اشکال همانند(مثالً

کاه مصنوعی) از مواد نسجی مصنوعی، که عرض ظاهري آنها از 5 
میلیمتر بیشتر نباشد.

مبادلهاتوماتیک5405000055

نخ از رشته هاي مصنوعی (به غیر از نخ دوخت و دوز)، عرضه شده براي 1,158
خرده فروشی.

متقاضیاتوماتیک5406000055

ـ پارچه هاي تار و پودباف که از نخ بسیار مقاوم نایلونی یا از نخ سایر 1,159
پلی آمیدها یا از نخ پلی استرها به دست  می  آیند.

متقاضینیاز کارشناسی54071000327

1,160
ـ ـ ـ از پلی پروپیلن با تراکم تاري از 105 در دسیمتر و تراکم پودي 

حداقل 64 در دسیمتر به عرض 200 سانتیمتر و بیشتر و وزن حداقل  
90 گرم در متر مربع

مبادلهاتوماتیک5407201055

مبادلهنیاز کارشناسی54072020205ـ ـ ـ سایر از پلی پروپیلن1,161
متقاضینیاز کارشناسی55132100327ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف1,162
متقاضینیاز کارشناسی55132300327ـ ـ سایر پارچه هاي تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر1,163
متقاضینیاز کارشناسی55132900327ـ  ـ سایر پارچه هاي تار و پود باف1,164
متقاضینیاز کارشناسی55133100327ـ ـ  از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف1,165
متقاضینیاز کارشناسی55133900327ـ ـ سایر پارچه هاي تار و پودباف1,166
متقاضینیاز کارشناسی55134100327ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف1,167
متقاضینیاز کارشناسی55134900327ـ ـ  سایر پارچه هاي تار و پودباف1,168
متقاضینیاز کارشناسی55141100327ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف1,169

ـ  ـ از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، 1,170
همچنین جناغی مورب باف

متقاضینیاز کارشناسی55141200327

متقاضینیاز کارشناسی55141900327ـ ـ سایر پارچه  هاي تار و پودباف1,171
متقاضینیاز کارشناسی55142100327ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف1,172

ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین 1,173
جناغی مورب باف

متقاضینیاز کارشناسی55142200327

متقاضینیاز کارشناسی55142300327ـ ـ سایر پارچه هاي تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر1,174
متقاضینیاز کارشناسی55142900327ـ ـ سایر پارچه هاي تار و پودباف1,175
متقاضیاتوماتیک61178000559ـ سایر متفرعات1,176
متقاضیاتوماتیک570242005510ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی1,177
متقاضیاتوماتیک570249005510ـ ـ از سایر مواد نسجی1,178
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1,179 Not) پرداخت نشده ،(Not of pile) ـ سایر، نه با ساختار پرزدار
( made up 

متقاضیاتوماتیک570250005510

متقاضیاتوماتیک570291105510ـ ـ ـ احرامی (سجاده)1,180
متقاضیاتوماتیک570291905510ـ ـ ـ سایر1,181
متقاضیاتوماتیک570292005510ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی1,182
متقاضیاتوماتیک570299105510ـ ـ ـ زیلو1,183
متقاضیاتوماتیک570299905510ـ ـ ـ سایر1,184
متقاضیاتوماتیک570310005510ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان1,185
متقاضیاتوماتیک570320005510ـ از نایلون یا از سایر پلی آمیدها1,186
متقاضیاتوماتیک570330005510ـ از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی1,187
متقاضیاتوماتیک570390005510ـ از سایر مواد نسجی1,188
متقاضیاتوماتیک570410005510ـ چهارگوش، که مساحت آن حداکثر 3/0 متر مربع باشد1,189
متقاضیاتوماتیک570490105510ـ ـ ـ کفپوش نسجی از نمد1,190
متقاضیاتوماتیک570490905510ـ ـ ـ سایر1,191
1,192(Bead Tape)  مبادلهاتوماتیک5903901054ـ ـ ـ نوار نسجی مخصوص لبه تایر
متقاضیاتوماتیک59039090327ـ ـ ـ سایر1,193
مبادلهاتوماتیک59041000325ـ لینولئوم1,194
مبادلهاتوماتیک59049000155ـ سایر1,195
مبادلهاتوماتیک59050000205پوشش هاي دیواري از مواد نسجی.1,196
مبادلهاتوماتیک59061000155ـ نوار چسب با عرض حداکثر 20 سانتیمتر1,197
مبادلهاتوماتیک59069100155ـ ـ کشباف یا قالب باف1,198
مبادلهاتوماتیک59069900155ـ ـ سایر1,199
مبادلهاتوماتیک5907001054ـ ـ ـ پارچه مخصوص تولید سنباده پارچه اي1,200
متقاضیاتوماتیک59070090325ـ ـ ـ سایر1,201

1,202

فتیله هاي نسجی، تار و پودباف، گیس باف یا کش باف، براي چراغ، 
بخاري، فندك، شمع یا مصارف همانند؛ توري چراغ زنبوري و 

پارچه هاي کشباف لوله اي که براي ساختن توري به کار می رود، حتی 
آغشته

مبادلهاتوماتیک5908000055

لوله براي تلمبه  و لوله هاي همانند، از مواد نسجی با یا بدون پوشش 1,203
داخلی حتی مسلح یا داراي ملحقات ازمواد دیگر.

مبادلهاتوماتیک5909000055

1,204
تسمه نقاله یا تسمه انتقال نیرو، از مواد نسجی، حتی آغشته، اندوده، 

پوشانده شده یا مطبق شده با ماده پالستیکی، یا مستحکم شده با فلز یا 
با مواد دیگر.

مبادلهاتوماتیک59100000154

مبادلهاتوماتیک1,205####################################5911100054
مبادلهاتوماتیک5911200054ـ پارچه براي الک، حتی دوخته و مهیا1,206
مبادلهاتوماتیک5911310054ـ ـ به وزن هر متر مربع کمتر از 650  گرم1,207
مبادلهاتوماتیک5911320054ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل 650 گرم1,208

1,209
ـ پارچه صافی و منسوجات ضخیم از انواعی که براي منگنه هاي 

روغن کشی یا براي مصارف فنی مشابه به کار می روند، همچنین آنهایی 
که از موي انسان تهیه شده باشند.

مبادلهاتوماتیک5911400054

متقاضیاتوماتیک61034300559ـ ـ از الیاف سنتتیک1,210
متقاضینیاز کارشناسی61034900559ـ ـ از سایر مواد نسجی1,211
متقاضیاتوماتیک61041300559ـ ـ  از الیاف سنتتیک1,212
متقاضیاتوماتیک61041900559ـ ـ از سایر مواد نسجی1,213
متقاضیاتوماتیک61042200559ـ ـ  از پنبه1,214
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متقاضیاتوماتیک61042300559ـ ـ  از الیاف سنتتیک1,215
متقاضیاتوماتیک61042900559ـ ـ از سایر مواد نسجی1,216
متقاضیاتوماتیک61043100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان1,217
متقاضیاتوماتیک61043200559ـ ـ از پنبه1,218
متقاضیاتوماتیک61043300559ـ ـ از الیاف سنتتیک1,219
متقاضیاتوماتیک61043900559ـ ـ از سایر مواد نسجی1,220
متقاضیاتوماتیک61044100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان1,221
متقاضیاتوماتیک61044200559ـ ـ از پنبه1,222
متقاضیاتوماتیک61089200559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی1,223
متقاضینیاز کارشناسی61089900559ـ ـ از سایر مواد نسجی1,224
متقاضیاتوماتیک61091000559ـ از پنبه1,225
متقاضینیاز کارشناسی61099000559ـ از سایر مواد نسجی1,226
متقاضیاتوماتیک61101100559ـ ـ  از پشم1,227
متقاضیاتوماتیک61101200559ـ ـ از بز کشمیر1,228
متقاضیاتوماتیک61101900559ـ ـ سایر1,229
متقاضیاتوماتیک61102000559ـ از پنبه1,230
متقاضیاتوماتیک61103000559ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی1,231
متقاضینیاز کارشناسی61109000559ـ از سایر مواد نسجی1,232
متقاضیاتوماتیک61112000559ـ از پنبه1,233
متقاضیاتوماتیک61113000559ـ از الیاف سنتتیک1,234
متقاضینیاز کارشناسی61119000559ـ از سایر مواد نسجی1,235
متقاضیاتوماتیک61121100559ـ ـ از پنبه1,236
متقاضیاتوماتیک61121200559ـ ـ از الیاف سنتتیک1,237
متقاضینیاز کارشناسی61121900559ـ ـ از سایر مواد نسجی1,238
متقاضیاتوماتیک61122000559ـ لباس اسکی به صورت دست1,239
متقاضیاتوماتیک61123100559ـ ـ از الیاف سنتتیک1,240
متقاضیاتوماتیک61123900559ـ ـ از سایر مواد نسجی1,241
متقاضیاتوماتیک61124100559ـ ـ از الیاف سنتتیک1,242
متقاضیاتوماتیک61124900559ـ ـ از سایر موادنسجی1,243

لباس هاي دوخته و مهیا از پارچه هاي کشباف یا قالب باف مشمول 1,244
شماره 03  59، 06  59 یا 07  59.

متقاضیاتوماتیک61130000559

متقاضیاتوماتیک61142000559ـ از پنبه1,245
متقاضیاتوماتیک61143000559ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی1,246
متقاضیاتوماتیک61149000559ـ از سایر مواد نسجی1,247
متقاضینیاز کارشناسی62034900559ـ ـ از سایر مواد نسجی1,248
متقاضیاتوماتیک62041100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان1,249
متقاضینیاز کارشناسی62041200559ـ ـ از پنبه1,250
متقاضینیاز کارشناسی62041310559ـ ـ ـ البسه محلی1,251
متقاضینیاز کارشناسی62041390559ـ ـ ـ سایر1,252
متقاضیاتوماتیک62041910559ـ ـ ـ البسه محلی1,253
متقاضینیاز کارشناسی62041990559ـ ـ ـ سایر1,254
متقاضیاتوماتیک62042100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان1,255
متقاضینیاز کارشناسی62042200559ـ ـ از پنبه1,256
متقاضینیاز کارشناسی62042300559ـ ـ از الیاف سنتتیک1,257
متقاضینیاز کارشناسی62042900559ـ ـ از سایر مواد نسجی1,258
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متقاضیاتوماتیک62043100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان1,259
متقاضیاتوماتیک62043200559ـ ـ از پنبه1,260
متقاضیاتوماتیک62043300559ـ ـ از الیاف سنتتیک1,261
متقاضیاتوماتیک62043900559ـ ـ از سایر مواد نسجی1,262
متقاضیاتوماتیک62044100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان1,263
متقاضیاتوماتیک62099000559ـ از سایر مواد نسجی1,264
متقاضیاتوماتیک62101000559ـ از پارچه هاي مشمول شماره هاي 02  56 یا 03  1,26556

ـ سایر لباس ها، از انواع مذکور در شماره هاي فرعی 11  6201 لغایت 1,266
6201  19

متقاضیاتوماتیک62102000559

ـ سایر لباس ها، از انواع مذکور در شماره هاي فرعی 11  6202 لغایت 1,267
6202  19

متقاضیاتوماتیک62103000559

متقاضیاتوماتیک62104000559ـ سایر لباس هاي مردانه یا پسرانه1,268
متقاضیاتوماتیک62105000559ـ سایر لباس هاي زنانه یا دخترانه1,269
متقاضیاتوماتیک62111100559ـ ـ مردانه یا پسرانه1,270
متقاضیاتوماتیک62111200559ـ ـ زنانه یا دخترانه1,271
متقاضیاتوماتیک62112000559ـ لباس اسکی به صورت دست1,272
متقاضیاتوماتیک62113200559ـ ـ از پنبه1,273
متقاضیاتوماتیک62113300559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی1,274
متقاضیاتوماتیک62113900559ـ ـ از سایر مواد نسجی1,275
متقاضیاتوماتیک62114200559ـ ـ  از پنبه1,276
متقاضیاتوماتیک62114300559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی1,277
متقاضیاتوماتیک62114900559ـ ـ از سایر مواد نسجی1,278
متقاضینیاز کارشناسی62121000559ـ پستان بند و سینه بند1,279
1,280(Girdle) متقاضیاتوماتیک62122000559ـ گن و گن تنکه اي
متقاضیاتوماتیک62123000559ـ کرست گن1,281
متقاضیاتوماتیک62129000559ـ سایر1,282
متقاضیاتوماتیک62132000559ـ از پنبه1,283
متقاضیاتوماتیک62139000559ـ از سایر مواد نسجی1,284
متقاضیاتوماتیک62141000559ـ از ابریشم یا از آخال ابریشم1,285
متقاضیاتوماتیک62142000559ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان1,286
متقاضینیاز کارشناسی62143000559ـ از الیاف سنتتیک1,287
متقاضینیاز کارشناسی63079020559ـ ـ ـ زیورآالت و اشیاي تزئینی از نمد1,288
1,289Pormethrin متقاضیاتوماتیک63079030510--- پشه بند از جنس پلی اتیلن داراي
متقاضینیاز کارشناسی63079090559ـ ـ ـ سایر1,290

1,291

مجموعه ها متشکل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ،  حتی داراي 
متفرعات، براي آماده کردن  آنها به صورت قالیچه، دیوارکوب، رومیزي و 

دستمال سفره گلدوزي و قالب دوزي شده، یا اشیاء نسجی همانند، 
بسته بندي شده براي خرده فروشی.

متقاضینیاز کارشناسی630800005510

متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت6309000055لباس و سایر اشیاء مستعمل.1,292
متقاضینیاز کارشناسی631010005510ـ جور شده1,293
متقاضینیاز کارشناسی631090005510ـ سایر1,294
مبادلهنیاز کارشناسی64011000559- کفش هایی که در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي است1,295
ـ که قوزك پا را می پوشاند ولی زانو را فرا نمی گیرند1,296 متقاضیاتوماتیک640192005510ـ 
متقاضیاتوماتیک640199005510ـ ـ سایر1,297
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ـ ـ ـ کفش براي اسکی روي برف و کفش براي تخته برف سواري 1,298
(Snowboard

مبادلهاتوماتیک64021210269

مبادلهاتوماتیک64021220269ـ ـ ـ کفش هاي اسکی1,299
متقاضیاتوماتیک64021910269ـ ـ ـ کفش هاي دومیدانی زیرپیچ دار و میخ دار1,300
متقاضینیاز کارشناسی640219905510ـ ـ ـ سایر1,301

ـ کفش با رویه تسمه اي یا نواري که با توپی (Plug) به تخت متصل 1,302
شده است.

متقاضینیاز کارشناسی640220005510

متقاضینیاز کارشناسی640291005510ـ ـ که قوزك پا را می پوشانند1,303
متقاضینیاز کارشناسی640299005510ـ ـ سایر1,304

ـ ـ ـ کفش براي اسکی روي برف و کفش براي تخته  برف سواري 1,305
(Snowboard

متقاضیاتوماتیک64031210269

متقاضیاتوماتیک64031220269ـ ـ ـ کفش هاي اسکی1,306
متقاضیاتوماتیک64031910269ـ ـ ـ کفش هاي دومیدانی زیرپیچ دار و میخ دار1,307
متقاضیاتوماتیک640319905510ـ ـ ـ سایر1,308

ـ کفش با تخت بیرونی از چرم طبیعی، و رویه متشکل از تسمه هایی که 1,309
متقاضینیاز کارشناسی640320005510از چرم طبیعی که از روي برآمدگی پا عبور و شست پا را دور می زند

مبادلهنیاز کارشناسی64034000559ـ سایر کفش ها که در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي باشند1,310

متقاضینیاز کارشناسی640351005510ـ ـ که قوزك پا را می پوشانند1,311
متقاضینیاز کارشناسی640359005510ـ ـ سایر1,312
ـ که قوزك پا را می پوشانند1,313 متقاضینیاز کارشناسی640391005510ـ 
1,314(Alabaster) متقاضیاتوماتیک680221005510ـ ـ سنگ مرمر، تراورتن، رخام
متقاضیاتوماتیک680223005510ـ ـ  سنگ خارا (گرانیت)1,315
متقاضیاتوماتیک680229005510ـ ـ سایر سنگ ها1,316

ـ ـ ـ رخام پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاري 1,317
و حکاکی نشده

متقاضیاتوماتیک680291105510

متقاضیاتوماتیک680291905510ـ ـ ـ سایر1,318

ـ ـ ـ رخام پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاري 1,319
و حکاکی نشده

متقاضیاتوماتیک680292105510

متقاضیاتوماتیک680292905510ـ ـ ـ سایر1,320

ـ ـ ـ پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاري و 1,321
حکاکی نشده

متقاضیاتوماتیک680293105510

متقاضیاتوماتیک680293905510ـ ـ ـ سایر1,322

ـ ـ ـ صیقل داده شده، شکل داده شده یا کار شده، اما کنده کاري و 1,323
حکاکی نشده

متقاضیاتوماتیک680299105510

متقاضیاتوماتیک680299905510ـ ـ ـ سایر1,324
متقاضیاتوماتیک680300105510ـ ـ ـ سنگ براي کف و دیوار1,325
متقاضیاتوماتیک681019902010ـ ـ ـ سایر1,326
متقاضیاتوماتیک681091102010ـ ـ ـ براي کف1,327
متقاضیاتوماتیک681091902010ـ ـ ـ سایر1,328
متقاضیاتوماتیک68109900159ـ ـ سایر1,329
1,330(Asbestos) مبادلهاتوماتیک6811400055ـ حاوي پنبه نسوز
1,331(Corrugated sheets) مبادلهاتوماتیک6811810055ـ ـ ورق هاي موجدار
و اقالم مشابه1,332   (Tiles) مبادلهاتوماتیک6811820055ـ ـ سایر ورق ها، پانل ها و سفال هاي
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1,333(Articles) متقاضیاتوماتیک681189002010ـ ـ سایر اقالم
1,334(Crocidolite) مبادلهاتوماتیک6812800055ـ از پنبه نسوز کروسیدولیت

ـ ـ پوشاك، متفرعات پوشاك، پاي پوش (Footwear) و پوشش سر 1,335
(Headgear

متقاضیاتوماتیک681291002010

1,336(Felt) و نمد (Millboard) مبادلهاتوماتیک6812920055ـ ـ کاغذ، مقوا

ـ ـ مفصل بندي (Jointing) الیاف پنبه نسوز فشرده 1,337
(Compressed)، در اشکال ورق یا رول

مبادلهاتوماتیک6812930055

مبادلهاتوماتیک6812990055ـ ـ سایر1,338
مبادلهاتوماتیک68132000155ـ حاوي پنبه نسوز1,339
1,340(Pads)متقاضیاتوماتیک68138100209ـ ـ لنت ها و بالشتک هاي  ترمز
متقاضیاتوماتیک68138900206ـ ـ سایر1,341

ـ ـ ـ محصوالتی که به لحاظ وزنی  داراي بیش از 50 درصد آلومین 1,342
(Al2O3) و 10 درصد وزنی یا بیشتر زیرکونیا (ZrO2) باشد.

مبادلهاتوماتیک6902202054

مبادلهاتوماتیک69022090209ـ ـ ـ سایر1,343

ـ ـ ـ قطعات چیدمان واگن هاي کوره ها مانند: ساگار، پایه، صفحه، 1,344
ساپورت

مبادلهاتوماتیک6902901055

1,345
ـ ـ ـ محصوالتی که به لحاظ وزنی  داراي 45 درصد لغایت 50 

 (ZrO2) و 10 درصد وزنی یا بیشتر زیرکونیا (Al2O3) درصدآلومین
باشد.

مبادلهاتوماتیک6902902059

ـ ـ ـ محصوالتی که به لحاظ وزنی  بیش از  7 درصد اما کمتر از  45 1,346
درصد آن را آلومین (Al2O3) تشکیل می دهد.

متقاضیاتوماتیک69029030269

مبادلهاتوماتیک6902909059ـ ـ ـ سایر1,347

ـ که داراي بیش از 50 درصد وزنی گرافیت یا کربن دیگر یا مخلوطی از 1,348  
این محصوالت باشند

مبادلهاتوماتیک6903100055

متقاضیاتوماتیک6903201055ـ ـ ـ داراي کمتر از 45 درصد وزنی آلومین (Al2O3) باشد1,349
متقاضیاتوماتیک6903202055ـ ـ ـ داراي بیش از 45 درصد وزنی آلومین (Al2O3) باشد1,350

ـ ـ ـ گلوله هاي سرامیکی که داراي بیش از 50 درصد وزنی آلومین و یا 1,351
مخلوط یا ترکیبی از آلومین و سیلیس باشد.

متقاضیاتوماتیک69032030155

مبادلهاتوماتیک6903209055ـ ـ ـ سایر1,352

1,353
ـ ـ ـ قطعات چیدمان واگن هاي کوره ها از جنس ري کریستاالیز ـ 

-N) و نیترات باند ـ سیلیکون کارباید (R-SIC) سیلیکون کارباید
(SIC

مبادلهاتوماتیک6903901056

ـ ـ ـ موادي که بین 25 الی 50 درصد وزنی آنها گرافیت یا دیگر 1,354
ترکیبات کربن باشند.

متقاضیاتوماتیک69039020155

1,355
ـ ـ ـ موادي که بیش از 50 درصد وزنی عناصر تشکیل دهنده آنها 
 ،MgO منیزیم، کلسیم، کروم به تنهایی یا بصورت اکسید منیزیم

اکسید کلسیم CaO، اکسید کروم Cr2O3 باشد.
متقاضیاتوماتیک69039030155

مبادلهاتوماتیک6903909056ـ ـ ـ سایر1,356
متقاضینیاز کارشناسی691090005510ـ سایر1,357
متقاضینیاز کارشناسی691110005510ـ اشیاء سرمیز یا آشپزخانه1,358
متقاضیاتوماتیک691190005510ـ سایر1,359
1,360(Earth ware) متقاضیاتوماتیک691200105510ـ ـ ـ سفال لوکس
متقاضیاتوماتیک691200115510 ـ ـ ـ از سرامیک، لعاب زده صنایع دستی1,361
متقاضیاتوماتیک691200125510ـ ـ ـ از سرامیک، بدون لعاب صنایع دستی1,362
متقاضیاتوماتیک691200135510ـ ـ ـ از سفال لغاب زده صنایع دستی1,363
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متقاضیاتوماتیک691200145510ـ ـ ـ از سفال بدون لغاب صنایع دستی1,364
متقاضیاتوماتیک691200905510ـ ـ ـ سایر1,365
متقاضینیاز کارشناسی691310005510ـ از چینی1,366
متقاضیاتوماتیک691390105510ـ ـ ـ از سرامیک صنایع دستی1,367
متقاضیاتوماتیک691390205510ـ ـ ـ از سفال صنایع دستی1,368
متقاضیاتوماتیک691390905510ـ ـ ـ سایر1,369
متقاضیاتوماتیک691410005510ـ از چینی1,370
متقاضیاتوماتیک691490105510ـ ـ ـ از سرامیک صنایع دستی1,371
متقاضیاتوماتیک691490205510ـ ـ ـ از سفال صنایع دستی1,372
متقاضیاتوماتیک691490905510ـ ـ ـ سایر1,373
مبادلهاتوماتیک7002100055ـ گلوله1,374
مبادلهاتوماتیک7002201055ـ ـ ـ از شیشه اپتیکی1,375
مبادلهاتوماتیک7002209055ـ ـ ـ سایر1,376
مبادلهاتوماتیک7002310055ـ ـ  از کوارتز ذوب شده یا از سایر سیلیس هاي ذوب شده1,377

ـ ـ از سایر شیشه ها که ضریب انبساط خطی آنها بین صفر و 300 1,378
مبادلهاتوماتیک7002320055درجه سانتیگراد بیش از 6-10×5 بر حسب کلوین (Kelvin) نباشد

مبادلهاتوماتیک7002390055ـ ـ سایر1,379
مبادلهاتوماتیک70031210105ـ ـ ـ براي شیشه اپتیکی1,380
مبادلهنیاز کارشناسی70031220105ـ ـ ـ داراي الیه یا پوشش غیرانعکاسی1,381
مبادلهنیاز کارشناسی70031290105ـ ـ ـ سایر1,382
مبادلهاتوماتیک70031910105ـ ـ ـ براي شیشه اپتیکی1,383
مبادلهنیاز کارشناسی70031990105ـ ـ ـ سایر1,384
متقاضیاتوماتیک70101010266ـ ـ ـ انواع پوکه آمپول، ویال و کارتریج از شیشه (گریددارویی)1,385
مبادلهاتوماتیک7010109057ـ ـ ـ سایر آمپول ها1,386
متقاضیاتوماتیک70102000106ـ در پوش، سرپوش و سایر درپوش ها1,387

ـ ـ ـ ظروف بسته بندي براي محصوالت آرایشی و بهداشتی تا حداکثر 1,388
ظرفیت 250 سی سی

مبادلهاتوماتیک70109010155

متقاضیاتوماتیک701090202010ـ ـ ـ شیشه شربت (گریددارویی)1,389
متقاضیاتوماتیک701090904010ـ ـ ـ سایر1,390
مبادلهاتوماتیک70111010156ـ ـ ـ حباب المپ رشته اي1,391
مبادلهاتوماتیک70111020155ـ ـ ـ تیوپ المپ فلورسنت به قطر 25 میلی متر و بیشتر1,392
1,393(B-35) مبادلهاتوماتیک7011103054ـ ـ ـ حباب المپ شمعی
مبادلهاتوماتیک7011109054ـ ـ ـ سایر1,394
مبادلهاتوماتیک7011200054ـ براي لوله هاي اشعه کاتودي1,395
مبادلهاتوماتیک7011900054ـ سایر1,396
1,397(Glass-ceramics) مبادلهاتوماتیک70131000409ـ سفالینه هاي شیشه اي

متقاضیاتوماتیک701322104010ـ ـ ـ ساخته شده به صورت دستی با کلیشه یا بگونه اي دیگر تزئین شده1,398

ـ ـ ـ ساخته شده به صورت ماشینی با کلیشه یا بگونه اي دیگر تزئین 1,399
شده

متقاضیاتوماتیک701322204010

مبادلهنیاز کارشناسی7017209059ـ ـ ـ سایر1,400
مبادلهاتوماتیک7017901059ـ ـ ـ لوله آزمایش، الم و المل آزمایشگاهی و لوله غیر مدرج1,401
مبادلهنیاز کارشناسی7017902052ـ ـ ـ لوله خونگیر1,402
متقاضینیاز کارشناسی70179030102--- پیپت قطره چکان1,403
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مبادلهنیاز کارشناسی7017909059ـ ـ ـ سایر1,404

ـ ـ ـ منجوق هاي شیشه اي تراش خورده و به صورت مکانیکی پولیش 1,405
شده

متقاضیاتوماتیک70181010209

متقاضیاتوماتیک701810204010ـ ـ ـ سایر منجوق هاي شیشه اي1,406
متقاضیاتوماتیک70181030209ـ ـ ـ مرواریدهاي بدلی1,407

ـ ـ ـ سنگ هاي گرانبهاي بدلی و نیمه گرانبهاي بدلی تراش خورده و به 1,408
صورت مکانیکی پولیش شده

متقاضیاتوماتیک70181040209

متقاضیاتوماتیک701810904010ـ ـ ـ سایر1,409
متقاضینیاز کارشناسی70182010159ـ ـ ـ جهت ایمنی جاده ها1,410
متقاضیاتوماتیک701820904010ـ ـ ـ سایر1,411
متقاضینیاز کارشناسی70189010510ـ ـ ـ چشم مصنوعی از شیشه براي بازیچه1,412
متقاضینیاز کارشناسی70189020159ـ ـ ـ جهت ایمنی جاده ها1,413
متقاضینیاز کارشناسی711419101510ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، صنایع دستی1,414
متقاضینیاز کارشناسی7103999059ـ ـ ـ سایر1,415
متقاضیاتوماتیک7104100059ـ کوارتزپیزو – الکتریک1,416
مبادلهاتوماتیک71042010209ـ ـ ـ فیروزه مصنوعی1,417
مبادلهاتوماتیک7104209059ـ ـ ـ سایر1,418
مبادلهاتوماتیک71049010209ـ ـ ـ فیروزه مصنوعی1,419
مبادلهاتوماتیک7104909054ـ ـ ـ سایر1,420
متقاضینیاز کارشناسی7105100059ـ از الماس1,421
متقاضینیاز کارشناسی7105900059ـ سایر1,422
متقاضینیاز کارشناسی7106100059ـ پودر1,423
متقاضینیاز کارشناسی7106910059ـ ـ خام1,424
متقاضینیاز کارشناسی7106920059ـ ـ نیمه ساخته1,425

فلزات معمولی داراي روکش یا پوشش از نقره، به اشکال کار نشده یا 1,426
نیمه ساخته.

مبادلهنیاز کارشناسی7107000059

متقاضینیاز کارشناسی7108110059ـ ـ پودر1,427
متقاضینیاز کارشناسی7108120059ـ ـ دیگر اشکال خام1,428
متقاضینیاز کارشناسی7108130059ـ ـ دیگر اشکال نیمه ساخته1,429
مبادلهنیاز کارشناسی7108200059ـ براي مصارف پولی1,430

فلزات معمولی یا نقره، داراي  روکش  یا پوشش از طال، به اشکال 1,431
کارنشده یا نیمه ساخته

مبادلهنیاز کارشناسی7109000059

متقاضینیاز کارشناسی7110110059ـ ـ به اشکال خام یا پودر1,432
متقاضینیاز کارشناسی7110190059ـ ـ سایر1,433
متقاضیاتوماتیک72085190205ـ ـ ـ سایر1,434
متقاضیاتوماتیک72085210205ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از 1850 میلیمتر1,435
متقاضیاتوماتیک72085290205ـ ـ ـ سایر1,436
متقاضیاتوماتیک72085310205ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از 1850 میلیمتر1,437
متقاضیاتوماتیک72085390205ـ ـ ـ سایر1,438

--- ورق با عرض بیشتر از 1850 میلیمتر و با ضخامت بیشتر از 5/2 1,439
میلیمتر

متقاضیاتوماتیک72085410205

متقاضیاتوماتیک72085490205ـ ـ ـ سایر1,440
متقاضیاتوماتیک72089000205ـ سایر1,441
متقاضیاتوماتیک72091500205ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر1,442
متقاضیاتوماتیک72091600205ـ ـ به ضخامت بیش از 1 میلیمتر ولی کمتر از 3 میلیمتر1,443
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متقاضیاتوماتیک72091700205ـ ـ به ضخامت 5/0 میلیمتر یا بیشتر ولی از 1 میلیمتر1,444
متقاضیاتوماتیک72091800205ـ ـ به ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر1,445
متقاضینیاز کارشناسی72092500205ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر1,446
متقاضیاتوماتیک72092600205ـ ـ به ضخامت بیش از 1 میلیمتر ولی کمتر از 3 میلیمتر1,447
متقاضیاتوماتیک72092700205ـ ـ به ضخامت 5/0 میلیمتر یا بیشتر ولی از 1 میلیمتر تجاوز نکند1,448
متقاضیاتوماتیک72092800205ـ ـ به ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر1,449
متقاضیاتوماتیک72099000205ـ سایر1,450
متقاضیاتوماتیک72101100265ـ ـ به ضخامت 5/0 میلیمتر یا بیشتر1,451
متقاضیاتوماتیک72149100269ـ ـ با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)1,452
متقاضیاتوماتیک721499002610ـ ـ سایر1,453

ـ از فوالد غیر ممزوج تراشکاري (خوش تراش) فقط سردشکل داده شده 1,454
یا سرد تمام شده

متقاضیاتوماتیک72151000205

متقاضیاتوماتیک72155000265ـ سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده1,455
متقاضیاتوماتیک72159000265ـ سایر1,456

ـ پروفیل با مقطع U، I یا H، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا 1,457
گرم اکسترود شده، با بلندي کمتر از 80 میلیمتر

متقاضیاتوماتیک72161000269

1,458L متقاضیاتوماتیک72162100269ـ ـ پروفیل با مقطع
1,459T متقاضیاتوماتیک721622002610ـ ـ پروفیل با مقطع
1,460U متقاضیاتوماتیک72163100269ـ ـ پروفیل با مقطع
1,461I متقاضیاتوماتیک72163200269ـ ـ پروفیل با مقطع
1,462H متقاضیاتوماتیک72163300269ـ ـ پروفیل با مقطع

ـ سایر پروفیل ها، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود 1,463
شده

متقاضیاتوماتیک72165000269

متقاضیاتوماتیک72166100269ـ ـ  حاصل از محصوالت تخت نورد شده1,464
متقاضیاتوماتیک72166900267ـ ـ سایر1,465

ـ ـ سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصوالت تخت 1,466
(Flat-rolled Products) نورد شده

متقاضیاتوماتیک721691002610

مبادلهاتوماتیک7216991055ـ ـ ـ انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور1,467
متقاضیاتوماتیک72169990269ـ ـ ـ سایر1,468
مبادلهاتوماتیک72172010155ـ ـ ـ سرد کشیده شده و با قطر کمتر از 1 میلی متر1,469
متقاضینیاز کارشناسی72172090265ـ ـ ـ سایر1,470

ـ ـ ـ اندود شده با پوشش فسفاته روي و با فرآیند تولید نورد گرم به 1,471
همراه  کار مکانیکی کشش سرد

متقاضیاتوماتیک72173010105

متقاضیاتوماتیک72221100205ـ ـ با سطح مقطع دایره1,472
متقاضیاتوماتیک72221900205ـ ـ سایر1,473
متقاضیاتوماتیک72222000205ـ میله ها، فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده1,474
متقاضیاتوماتیک72223000205ـ سایر میله ها1,475
متقاضیاتوماتیک72224000205ـ پروفیل1,476
متقاضیاتوماتیک72230000105مفتول از فوالد زنگ نزن.1,477
متقاضیاتوماتیک72249000155ـ سایر1,478
مبادلهاتوماتیک72251100205ـ ـ  داراي دانه هاي جهت دار شده1,479
مبادلهاتوماتیک72251900205ـ ـ سایر1,480
متقاضیاتوماتیک72253000205ـ سایر، فقط گرم نورد شده، به صورت طومار1,481
متقاضیاتوماتیک72255000205ـ سایر، فقط سرد نوردشده1,482
متقاضیاتوماتیک72259100205ـ ـ آبکاري شده یا اندوده شده با روي به طریقه الکترولیت1,483

www.karvarz.com



متقاضیاتوماتیک72259200205ـ ـ آبکاري شده یا اندوده شده با روي به نحوي دیگر1,484
متقاضیاتوماتیک72259900205ـ ـ سایر1,485
متقاضیاتوماتیک72261100205ـ ـ داراي دانه هاي جهت دار شده1,486
متقاضیاتوماتیک72261900205ـ ـ سایر1,487
مبادلهاتوماتیک72262000205ـ از فوالدهاي تندبر1,488
مبادلهاتوماتیک72269100205ـ ـ فقط گرم نوردشده1,489
متقاضیاتوماتیک72269200205ـ ـ فقط سرد نورد شده1,490
مبادلهاتوماتیک72269900205ـ ـ سایر1,491
متقاضیاتوماتیک72271000265ـ از فوالدهاي تندبر1,492
متقاضیاتوماتیک72272000265ـ از فوالدهاي سیلیکو منگنز1,493
متقاضیاتوماتیک72279000265ـ سایر1,494
متقاضیاتوماتیک72281000265ـ میله ها، از فوالدهاي تندبر1,495
متقاضیاتوماتیک73059000156ـ سایر1,496
متقاضیاتوماتیک7306111056ـ ـ ـ با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر1,497

متقاضیاتوماتیک73061190106ـ ـ ـ با قطر خارجی حداقل 2/203 میلیمتر و حداکثر 4/406 میلیمتر1,498

متقاضیاتوماتیک73061910156ـ ـ ـ اندود شده1,499
متقاضیاتوماتیک73061990106ـ ـ ـ سایر1,500
متقاضیاتوماتیک7306211056ـ ـ ـ با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر1,501

متقاضیاتوماتیک73062190106ـ ـ ـ با قطر خارجی حداقل 2/203 میلیمتر و حداکثر 4/406 میلیمتر1,502

متقاضیاتوماتیک73062900106ـ ـ سایر1,503
مبادلهاتوماتیک73063010267ـ ـ ـ لوله ها با قطر خارجی یک سانتی متر و کمتر1,504

ـ ـ ـ لوله ها با قطر خارجی بیش از 10 میلیمتر و کمتر از 2/203 1,505
میلیمتر

متقاضیاتوماتیک73063020266

ـ ـ ـ سایر لوله ها با قطر خارجی 2/203 میلیمتر و حداکثر4/406 1,506
میلیمتر

متقاضیاتوماتیک73063090266

متقاضیاتوماتیک73064010156ـ ـ ـ با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر1,507

متقاضیاتوماتیک73064090156--- با قطر خارجی حداقل 2/203 میلیمتر و حداکثر4/406 میلیمتر1,508

متقاضیاتوماتیک7306501056ـ ـ ـ با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر1,509

متقاضیاتوماتیک73065090106--- با قطر خارجی حداقل 2/203 میلیمتر و حداکثر4/406 میلیمتر1,510

متقاضیاتوماتیک73066110156ـ ـ ـ با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر1,511
متقاضیاتوماتیک73066190156ـ ـ ـ با قطر خارجی 2/203 میلیمتر و باالتر1,512
متقاضیاتوماتیک73066910156ـ ـ ـ با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر1,513

1,514

-Pre) ـ ـ ـ کابل پیش  تنیده چندرشته به هم تابیده فوالدي
stressed Concrete strand) به قطر هر رشته 3 تا 10 میلیمتر به 
صورت کالف، حتی با روکش پالستیکی یا گالوانیزه، جهت استفاده در 

بتن

متقاضیاتوماتیک73121020265

متقاضیاتوماتیک73121090269ـ ـ ـ سایر مفتول هاي به هم تابیده، طناب و کابل1,515
متقاضیاتوماتیک731290002610ـ سایر1,516

1,517
سیم خاردار آهنی یا فوالدي؛ تسمه تابیده یا مفتول تخت یک ال، خاردار 
یا بدون خار، سیم دوالي شل تاب، از نوع مورد استفاده در حصارکشی، 

از آهن یا از فوالد.
متقاضیاتوماتیک731300003210
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-- تورهاي (Bands) بدون سر و انتها براي ماشین آالت، از فوالد 1,518
زنگ نزن

متقاضیاتوماتیک73141200155

متقاضیاتوماتیک73141400155ـ ـ سایر تورهاي تار و پودباف از فوالد زنگ نزن1,519
متقاضیاتوماتیک7314191055ـ ـ ـ تور بافته شده براي مصارف کاغذسازي1,520
متقاضیاتوماتیک73141990155ـ ـ ـ سایر1,521

1,522
ـ شبکه، تور و پرچین، جوش داده شده در تقاطع، از مفتول هایی که 
بزرگترین قطر مقطع عرضی آنها 3 میلیمتر یا بیشتر بوده و حداقل 

مساحت چشمه هاي آنها 100 سانتیمتر مربع باشد
متقاضیاتوماتیک73142000265

متقاضیاتوماتیک73143100265ـ ـ آبکاري شده یا اندود شده با روي1,523
متقاضیاتوماتیک73143900265ـ ـ سایر1,524
متقاضیاتوماتیک73144100265ـ ـ آبکاري شده یا اندوده شده با روي1,525
متقاضیاتوماتیک73144200265ـ ـ اندودشده با مواد پالستیک1,526
متقاضیاتوماتیک7314491055ـ ـ ـ تور مخصوص نوار نقاله کوره هاي زینتر1,527
متقاضیاتوماتیک73144990265ـ ـ ـ سایر1,528
متقاضیاتوماتیک73145000205ـ ورق و نوارهاي مشبک شده به وسیله اتساع1,529
متقاضیاتوماتیک73151100156ـ ـ زنجیر غلتکی1,530
متقاضیاتوماتیک73151210156--- زنجیر شنی مختص ماشین هاي راه سازي1,531
متقاضیاتوماتیک732211005510ـ ـ  از چدن1,532
متقاضیاتوماتیک732219005510ـ ـ سایر1,533

ـ ـ ـ اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرماتاب که در آنها انتقال حرارت به 1,534
روش تابش بوده و با سوخت گاز کار می کند

مبادلهاتوماتیک73229010156

مبادلهاتوماتیک73229090206ـ ـ ـ سایر1,535

ـ پشم آهن یا فوالد؛ اسفنج، قاب دستمال،  دستکش و اشیاء همانند 1,536
براي پاك کردن ظروف، صیقلی کردن یا مصارف همانند

متقاضیاتوماتیک732310005510

متقاضیاتوماتیک732391102610ـ ـ ـ اجزاء و قطعات1,537
متقاضیاتوماتیک732391905510ـ ـ ـ سایر1,538
متقاضیاتوماتیک732392102610ـ ـ ـ اجزاء و قطعات1,539
متقاضینیاز کارشناسی732392905510ـ ـ ـ سایر1,540
مبادلهاتوماتیک73239310209ـ ـ ـ اجزاء و قطعات1,541
مبادلهنیاز کارشناسی73239390409ـ ـ ـ سایر1,542
متقاضیاتوماتیک7403130054ـ ـ شمش کوچک1,543
متقاضیاتوماتیک7403190053ـ ـ سایر1,544
متقاضیاتوماتیک7403210053ـ ـ  براساس مس ـ روي (برنج)1,545
متقاضیاتوماتیک7403220056ـ ـ براساس مس ـ  قلع (برنز)1,546

ـ ـ سایر آلیاژهاي مس (باستثناي آلیاژهاي مادر مشمول شماره 05  1,547
(74

مبادلهاتوماتیک7403290053

مبادلهنیاز کارشناسی7404000053قراضه و ضایعات مس.1,548
مبادلهاتوماتیک7405000054آلیاژهاي مادر از مس.1,549
مبادلهاتوماتیک7406100053ـ  پودر با ساختار غیرالیه اي1,550
مبادلهاتوماتیک7406200053ـ پودر با ساختار الیه اي؛ فلس1,551
متقاضیاتوماتیک7407100056ـ از مس تصفیه شده1,552
متقاضیاتوماتیک7407210056ـ ـ براساس مس ـ روي (برنج)1,553
متقاضیاتوماتیک7407290056ـ ـ سایر1,554

متقاضیاتوماتیک7408110056ـ ـ که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن از 6 میلیمتر بیشتر باشد1,555
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متقاضیاتوماتیک7408190056ـ ـ سایر1,556
متقاضیاتوماتیک7408210056ـ ـ براساس مس ـ روي (برنج)1,557
متقاضیاتوماتیک7408220056ـ ـ براساس مس ـ نیکل یا براساس مس ـ نیکل ـ روي (ورشو)1,558
متقاضیاتوماتیک7408290056ـ ـ سایر1,559
متقاضیاتوماتیک7409110055ـ ـ به صورت طومار1,560
متقاضیاتوماتیک7409190055ـ ـ سایر1,561
متقاضیاتوماتیک74092100105ـ ـ به صورت طومار1,562
متقاضیاتوماتیک74092900105ـ ـ سایر1,563
متقاضیاتوماتیک7409310055ـ ـ به صورت طومار1,564
متقاضیاتوماتیک7409390055ـ ـ سایر1,565
متقاضیاتوماتیک7409400055ـ از آلیاژهاي براساس مس ـ نیکل یا مس – نیکل – روي ورشو1,566
متقاضیاتوماتیک7409900055ـ از سایر آلیاژهاي مس1,567
مبادلهاتوماتیک7410111055ـ ـ ـ ورق نازك (foil) به ضخامت 50 میکرون و کمتر1,568
مبادلهاتوماتیک7410119055ـ ـ ـ سایر1,569
مبادلهاتوماتیک7410121055ـ ـ ـ ورق نازك (foil) به ضخامت 50 میکرون و کمتر1,570
مبادلهاتوماتیک7410129055ـ ـ ـ سایر1,571
متقاضیاتوماتیک76101000159ـ در، پنجره و چارچوب آنها، دوره و آستانه در1,572
متقاضیاتوماتیک76109000157ـ سایر1,573

1,574

مخزن، منبع (Tanks)، بشکه و ظروف همانند براي هر گونه مواد 
(باستثناي گازهاي فشرده یا مایع شده)،  از آلومینیوم به گنجایش بیش 

از 300 لیتر، بدون دستگاه هاي مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش 
داخلی یا پوشش عایق حرارت.

مبادلهاتوماتیک76110000106

مبادلهاتوماتیک76121010205ـ ـ ـ ظروف لوله اي (تیوپ) جهت کرم و پماد1,575
مبادلهاتوماتیک76121090159ـ ـ ـ سایر1,576
مبادلهاتوماتیک76129010206ـ ـ ـ قوطی اسپري1,577
مبادلهاتوماتیک76129020156ـ ـ ـ قوطی بدون درز آلومینیومی براي انواع نوشابه و نوشیدنی1,578
مبادلهاتوماتیک76129090159ـ ـ ـ سایر1,579
مبادلهاتوماتیک7613000057ظروف آلومینیومی براي گازهاي فشرده یا مایع شده.1,580
متقاضیاتوماتیک76149000156ـ سایر1,581
متقاضیاتوماتیک761510105510ـ ـ ـ رایادتور مربوط به سیستم حرارت مرکزي1,582
متقاضیاتوماتیک761510905510ـ ـ ـ سایر1,583
مبادلهاتوماتیک8007009059ـ ـ ـ سایر1,584
مبادلهاتوماتیک8101100053ـ پودر1,585

ـ ـ تنگستن به صورت کارنشده، همچنین میله هایی که صرفاً از طریق 1,586
تفته کردن به دست آمده اند.

مبادلهاتوماتیک8101940056

مبادلهاتوماتیک8101960056ـ ـ مفتول1,587
مبادلهنیاز کارشناسی8101970053ـ ـ قراضه و ضایعات1,588
مبادلهاتوماتیک8101990056ـ ـ سایر1,589
مبادلهاتوماتیک8102100053ـ پودر1,590

ـ ـ مولیبدن به صورت کارنشده، همچنین میله هایی که صرفاً از طریق 1,591
تفته کردن به دست آمده اند

مبادلهاتوماتیک8102940053

ـ ـ میله ها، غیر از آنهایی که از طریق تفته کردن  به دست آمده اند، 1,592
پروفیل، صفحه، ورق، نوار و ورقه نازك

مبادلهاتوماتیک8102950053

مبادلهاتوماتیک8102960053ـ ـ مفتول1,593
مبادلهنیاز کارشناسی8102970053ـ ـ قراضه و ضایعات1,594
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مبادلهاتوماتیک8102990053ـ ـ سایر1,595

ـ تانتال به صورت کار نشده، همچنین میله هایی که صرفاً از طریق 1,596
تفته کردن به دست آمده اند؛ پودر

مبادلهاتوماتیک8103200053

مبادلهنیاز کارشناسی8103300053ـ قراضه و ضایعات1,597
مبادلهاتوماتیک8103900053ـ سایر1,598
متقاضیاتوماتیک81041100103ـ ـ داراي حداقل 8/99 درصد وزنی منیزیم1,599
متقاضیاتوماتیک81041900103ـ ـ سایر1,600
مبادلهنیاز کارشناسی8104200053ـ قراضه و ضایعات.1,601

1,602 ،(Granule گرانول) تراشه و دانه هاي کوچک ،(Raspings) ـ براده
درجه بندي شده بر حسب اندازه؛ پودر

مبادلهاتوماتیک8104300053

متقاضیاتوماتیک8104900053ـ سایر1,603

ـ مات کبالت و سایر محصوالت واسطه اي حاصل از متالورژي کبالت؛ 1,604
کبالت به صورت کار نشده؛ پودر

مبادلهاتوماتیک8105200053

مبادلهنیاز کارشناسی8105300053ـ قراضه و ضایعات1,605
مبادلهاتوماتیک8105900053ـ سایر1,606
مبادلهاتوماتیک8106000053بیسموت و محصوالت از بیسموت، همچنین قراضه و ضایعات.1,607
مبادلهاتوماتیک8107200053ـ کادمیوم به صورت کار نشده؛ پودر1,608
مبادلهنیاز کارشناسی8107300053ـ قراضه و ضایعات1,609
مبادلهاتوماتیک8107900053ـ سایر1,610
مبادلهاتوماتیک8108200053ـ تیتان به صورت کار نشده؛ پودر1,611
مبادلهاتوماتیک8207201056--- حدیده کشش مفتول به صورت خام (نیمه ساخته یا کارنشده).1,612
مبادلهاتوماتیک8207209059ـ ـ ـ سایر1,613
مبادلهاتوماتیک8207300059ـ ابزارها براي پرس کردن، منگنه کردن یا پانچ کردن1,614
مبادلهاتوماتیک82074000108ـ ابزارها براي قالویز کردن یا حدیده کردن1,615
مبادلهاتوماتیک8207501059ـ ـ ـ به قطر 5/1 میلیمتر و کمتر1,616
مبادلهاتوماتیک82075090108ـ ـ ـ سایر1,617
مبادلهاتوماتیک8207600059ـ ابزار براي صیقل کردن جدار داخلی یا براي برقوزدن1,618
مبادلهاتوماتیک8207700059ـ ابزارها براي فرزکردن1,619
مبادلهاتوماتیک8207800059ـ ابزارها براي خراطی کردن1,620
مبادلهاتوماتیک8207900059ـ سایر ابزارهاي تعویضی1,621
متقاضیاتوماتیک820810002610ـ براي کار روي فلزات1,622
مبادلهاتوماتیک82082000209ـ براي کار روي چوب1,623

ـ براي وسایل آشپزخانه یا براي ماشین هاي مورد استفاده در صنایع 1,624
غذایی

مبادلهاتوماتیک82083000158

متقاضینیاز کارشناسی82084000153ـ براي ماشین هاي کشاورزي، باغبانی و گلکاري یا جنگلداري1,625
متقاضیاتوماتیک830220004010ـ غلتک و چرخ1,626
1,627(gas spring) مبادلهاتوماتیک83023010205ـ ـ ـ فنرگازي
مبادلهاتوماتیک83023090205ـ ـ ـ سایر1,628
1,629UPVC و PVC مبادلهاتوماتیک8302411057ـ ـ ـ یراق آالت براي در و پنجره دوجداره
1,630UPVC و PVC مبادلهاتوماتیک8302413056ـ ـ ـ انواع دستگیره براي درب و پنجره هاي
مبادلهاتوماتیک83024190206ـ ـ ـ سایر1,631
1,632(gas spring) مبادلهاتوماتیک83024210209ـ ـ ـ فنرگازي
مبادلهاتوماتیک83024290209ـ ـ ـ سایر1,633
متقاضیاتوماتیک830249002610ـ ـ سایر1,634
متقاضیاتوماتیک830250003210ـ کاله آویز، رخت آویز، پایه و اشیاء همانند1,635
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مبادلهاتوماتیک83026000266ـ در بندهاي خودکار1,636

انواع گاوصندوق، صندوق ها و درهاي زره دار و کشوها براي خزائن،  1,637
صندوق  و صندوقچه اطمینان و اشیاء همانند، از فلزات معمولی.

مبادلهاتوماتیک83030000329

متقاضینیاز کارشناسی84021100108ـ ـ دیگ هاي بخار آب لوله اي با تولید بخار بیشتر از 45 تن در ساعت1,638

متقاضینیاز کارشناسی84021200108ـ ـ دیگ هاي بخار آب لوله اي با تولید حداکثر 45 تن بخار در ساعت1,639

ـ ـ سایر دیگ هاي مولد بخار، همچنین دیگ هاي مختلط بخار 1,640
(Hybrid)

متقاضینیاز کارشناسی84021900108

متقاضینیاز کارشناسی8402200058ـ دیگ هاي مولد آب فوق العاده گرم1,641
متقاضیاتوماتیک8402900056ـ اجزاء و قطعات1,642
متقاضینیاز کارشناسی84031000268ـ دیگ هاي آب گرم1,643
متقاضیاتوماتیک84039010206--- پره چدنی جهت دیگ هاي حرارت مرکزي1,644
متقاضینیاز کارشناسی84039090106--- سایر1,645
متقاضیاتوماتیک8404100056ـ دستگاه هاي کمکی براي دیگ هاي شماره 02  84 یا 03  1,64684

ـ کندانسور براي ماشین هاي بخار یا سایر واحدهایی که با نیروي بخار 1,647
کار می کند

متقاضیاتوماتیک8404200056

متقاضیاتوماتیک8404900056ـ اجزاء و قطعات1,648

1,649
- مولد گاز هوا یا مولد گاز آب، با یا بدون تصفیه کننده هاي آنها؛ مولد 

گاز استیلن و مولدهاي گاز همانند، با فرآیند آبی، با یا بدون 
تصفیه کننده هاي آنها

متقاضینیاز کارشناسی84051000158

متقاضیاتوماتیک8405900056ـ اجزاء و قطعات1,650
متقاضیاتوماتیک8406100058ـ توربین ها براي به حرکت درآوردن وسایل نقلیه آبی1,651
1,652(MW) متقاضیاتوماتیک84068100208ـ ـ با قدرت بیشتر از 40 مگاوات
1,653(MW) متقاضیاتوماتیک84068200108ـ ـ  با قدرت حداکثر 40 مگاوات
متقاضیاتوماتیک8406900057ـ اجزاء و قطعات1,654
متقاضینیاز کارشناسی8407100057ـ موتور وسایل نقلیه هوایی1,655
متقاضینیاز کارشناسی8407210056ـ ـ  موتورهاي خارج از بدنه1,656
متقاضینیاز کارشناسی8407290056ـ ـ  سایر1,657
متقاضینیاز کارشناسی84073110156ـ ـ ـ دوزمانه1,658
متقاضیاتوماتیک84073190106ـ ـ ـ سایر1,659
متقاضینیاز کارشناسی84073210156ـ ـ ـ دوزمانه1,660
متقاضیاتوماتیک8409994057ـ ـ ـ براي موتورهاي گازسوز1,661
متقاضینیاز کارشناسی8409995056ـ ـ ـ براي موتورهاي کشاورزي1,662
متقاضیاتوماتیک8409999057ـ ـ ـ سایر1,663
متقاضیاتوماتیک84101100108ـ ـ با قدرت حداکثر 1000 کیلو وات1,664
متقاضیاتوماتیک84101200108ـ ـ با قدرت بیشتر از 1000 کیلو وات و حداکثر 10000 کیلو وات1,665
متقاضیاتوماتیک8410130058ـ ـ با قدرت بیش از 10000 کیلو وات1,666
متقاضیاتوماتیک8410900057ـ اجزاء و قطعات، همچنین تنظیم کننده ها1,667
متقاضیاتوماتیک8411110059ـ ـ با قدرت پرتاب حداکثر 25 کیلو نیوتن1,668
1,669(KN) متقاضیاتوماتیک8411120059ـ ـ با قدرت پرتاب بیشتر از 25 کیلو نیوتن
1,670(KW) متقاضیاتوماتیک8411210059ـ ـ با قدرت حداکثر 1100 کیلووات
متقاضیاتوماتیک8411220059ـ ـ با قدرت بیشتر از 1100 کیلووات1,671
متقاضینیاز کارشناسی8411810059ـ ـ با قدرت حداکثر 5000 کیلووات1,672
متقاضیاتوماتیک84118200209ـ ـ با قدرت بیشتر از 5000 کیلووات1,673
متقاضیاتوماتیک8411910058ـ ـ توربوجت ها یا توربوپراپلرها1,674
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متقاضیاتوماتیک84119910158- - - پره هاي ثابت و متحرك توربین و کمپرسور مربوطه1,675
متقاضینیاز کارشناسی8411999058- - - سایر1,676
متقاضیاتوماتیک8412100058ـ موتورهاي واکنشی غیر از توربو- جت ها1,677
متقاضیاتوماتیک84122100156ـ ـ با حرکت خطی (سیلندرها)1,678
متقاضینیاز کارشناسی8412290056ـ ـ سایر1,679
متقاضیاتوماتیک84123100156ـ ـ  با حرکت خطی (سیلندرها)1,680
متقاضیاتوماتیک8412390056ـ ـ سایر1,681
متقاضیاتوماتیک8412800056ـ سایر1,682
متقاضیاتوماتیک8412900056ـ اجزاء و قطعات1,683

ـ ـ تلمبه هاي توزیع سوخت یا مواد روان کننده، از انواعی که در 1,684
جایگاه-ها توزیع بنزین یا در تعمیرگاه-ها به کار برده می شوند

متقاضیاتوماتیک84131100106

متقاضیاتوماتیک84131900106ـ ـ سایر1,685

ـ تلمبه هاي دستی، غیر از آنهایی که مشمول شماره هاي فرعی 11  1,686
8413 یا 19  8413 می شوند.

متقاضینیاز کارشناسی84132000106

متقاضینیاز کارشناسی8414909057ـ ـ ـ سایر1,687
متقاضینیاز کارشناسی84151010409--- دستگاه تهویه مطبوع  جدا از هم1,688
متقاضینیاز کارشناسی84151090409ـ ـ ـ سایر1,689
متقاضیاتوماتیک84152010206ـ ـ ـ دستگاه تهویه مطبوع جهت خودروهاي سواري و وانت1,690
متقاضینیاز کارشناسی84152090108ـ ـ ـ سایر1,691

ـ ـ توام شده با یک دستگاه مولد سرما و یک سوپاپ براي برگشت 1,692
گردش سرما/گرما (تلمبه هاي قابل برگشت حرارت)

متقاضینیاز کارشناسی84158100268

متقاضینیاز کارشناسی84158200268ـ ـ سایر، توام شده با یک دستگاه مولد سرما1,693
متقاضینیاز کارشناسی84158300268ـ ـ بدون دستگاه مولد سرما1,694
متقاضیاتوماتیک8415902057ـ ـ ـ سایر اجزاء و قطعات تعرفه 1,69584158100
متقاضیاتوماتیک8415903056ـ ـ ـ سایر اجزاء و قطعات تعرفه 1,69684158200
متقاضیاتوماتیک8415904056ـ ـ ـ  سایر اجزاء و قطعات تعرفه 1,69784158300
متقاضیاتوماتیک84159050156ـ ـ ـ  کندانسور مخصوص تهویه مطبوع وسایل نقلیه1,698
متقاضینیاز کارشناسی84195000158ـ دستگاه هاي مبدل حرارتی1,699
متقاضیاتوماتیک84196000108ـ ماشین آالت و دستگاه ها براي مایع کردن هوا یا سایر گازها1,700

متقاضینیاز کارشناسی8419810058ـ ـ براي تهیه کردن نوشیدنی هاي گرم یا براي پختن و یا گرم کردن غذا1,701

متقاضینیاز کارشناسی841989105510ـ ـ ـ دستگاه هاي آبگرم کن و آب سردکن توأم1,702
متقاضینیاز کارشناسی84198920152ـ ـ ـ دستگاه گرم کننده (وارمر) خون هنگام تزریق1,703

--- دستگاه مه ساز (THERMAL FOGGER)  جهت استفاده در 1,704
باغ ها در زمان بروز سرما

متقاضیاتوماتیک8419893058

متقاضینیاز کارشناسی8419899058ـ ـ ـ سایر1,705
متقاضیاتوماتیک84199010156ـ ـ ـ اجزاء و قطعات تعرفه 1,70684191190
متقاضینیاز کارشناسی84199020156ـ ـ ـ اجزاء و قطعات تعرفه 1,70784191900

متقاضیاتوماتیک8419903056--- اجزاء و قطعات و پره جهت پکیج دومنظوره(گرمایشی و بهداشتی)1,708

متقاضینیاز کارشناسی8419909058ـ ـ ـ سایر1,709
متقاضیاتوماتیک8420100058ـ ماشین هاي تخت کردن یا سایر ماشین هاي نوردکردن1,710
متقاضیاتوماتیک8420910058ـ ـ غلتک1,711
متقاضیاتوماتیک8420990058ـ ـ سایر1,712
متقاضینیاز کارشناسی8421110058ـ ـ خامه گیر1,713
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متقاضیاتوماتیک84211200108ـ ـ رخت خشک کن1,714
متقاضینیاز کارشناسی84211900108ـ ـ سایر1,715
متقاضینیاز کارشناسی8423901056ـ ـ ـ قطعات ماشین آالت و ادوات توزین1,716
متقاضینیاز کارشناسی84239090108ـ ـ ـ سایر1,717
متقاضینیاز کارشناسی8424100059ـ دستگاه هاي آتش نشان، حتی پرشده1,718

متقاضیاتوماتیک8424200056ـ پیستوله هاي مخصوص پاشیدن به صورت ذرات ریز و وسایل همانند1,719

متقاضینیاز کارشناسی84243010158ـ ـ ـ دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگی1,720
متقاضینیاز کارشناسی8424309058ـ ـ ـ سایر1,721
متقاضیاتوماتیک84248100158ـ ـ براي کشاورزي یا باغبانی و گل کاري1,722

ـ ـ ـ پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانیزم پمپ یا شیر، توأم 1,723
شده با نازل پاشش

متقاضیاتوماتیک84248910208

متقاضیاتوماتیک8424899058ـ ـ ـ سایر1,724
متقاضیاتوماتیک8424900056ـ اجزاء و قطعات1,725
متقاضیاتوماتیک8425111058ـ ـ ـ انواع باالبر با ظرفیت ده تن و باالتر1,726
متقاضیاتوماتیک8425119058ـ ـ ـ سایر1,727
متقاضیاتوماتیک8425190058ـ ـ سایر1,728

ـ ـ ـ موتور گیربکس آسانسور، شامل الکتروموتور، جعبه دنده، پولی و 1,729
ترمز بر روي یک پایه مشترك

متقاضینیاز کارشناسی84253110207

1,730
ـ ـ ـ  سیستم محرکه بدون جعبه دنده (Gearless) براي آسانسور، 
شامل الکتروموتور، پولی و ترمز و سیستم محرکه با مغناطیس دائم، 

شامل موتور با مغناطیس دائم، پولی و ترمز
متقاضینیاز کارشناسی84253120106

متقاضیاتوماتیک8425313058ـ ـ ـ انواع وینچ با ظرفیت 10 تن و باالتر1,731
متقاضینیاز کارشناسی8429112258ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر1,732
متقاضینیاز کارشناسی8429112958ـ ـ ـ ـ سایر1,733
متقاضینیاز کارشناسی8429119058ـ ـ ـ سایر (انگلدوزر)1,734
متقاضینیاز کارشناسی8429190058ـ ـ سایر1,735
متقاضینیاز کارشناسی84292011208ـ ـ ـ ـ نو1,736
متقاضینیاز کارشناسی84292012208ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر1,737
متقاضینیاز کارشناسی84292019208ـ ـ ـ ـ سایر1,738
متقاضینیاز کارشناسی84292021208ـ ـ ـ ـ نو1,739
متقاضینیاز کارشناسی84292022208ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر1,740
متقاضینیاز کارشناسی84292029208ـ ـ ـ ـ سایر1,741
متقاضینیاز کارشناسی8429209058ـ ـ ـ سایر (تسطیح کننده)1,742
متقاضینیاز کارشناسی8429300058ـ اسکریپر1,743
متقاضینیاز کارشناسی84294011208ـ ـ ـ ـ نو1,744
متقاضینیاز کارشناسی84294012208ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر1,745
1,746?T.B.Mمتقاضینیاز کارشناسی8430311058ـ ـ ـ دستگاه هاي حفاري
متقاضینیاز کارشناسی8430312058ـ ـ ـ دستگاه هاي حفاري (Road Header) ردهدر1,747
متقاضینیاز کارشناسی8430319058ـ ـ ـ سایر1,748
متقاضینیاز کارشناسی8430390058ـ ـ  سایر1,749
متقاضیاتوماتیک84304110108ـ ـ ـ انواع دریل واگن تا شش اینچ1,750
متقاضینیاز کارشناسی8430419058--- سایر1,751
متقاضینیاز کارشناسی8430490058ـ ـ سایر1,752
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متقاضینیاز کارشناسی8430500058ـ سایر ماشین آالت، قادر به حرکت بدون نیروي محرکه خارجی (خودرو)1,753

متقاضینیاز کارشناسی8430610058ـ ـ ماشین آالت کوبیدن و سفت کردن زمین1,754
متقاضینیاز کارشناسی8430690058ـ ـ سایر1,755
متقاضیاتوماتیک8431100056ـ مربوط به ماشین آالت مشمول شماره 25  1,75684

ـ ـ ـ اجزاء قطعات ردیف تعرفه شماره 8427 شامل دکل کامل، اکسل 1,757
فرمان، شاسی، کابین راننده، وزنه تعادلی و رادیاتور

متقاضیاتوماتیک84312010206

متقاضیاتوماتیک8431209056ـ ـ ـ سایر1,758
متقاضینیاز کارشناسی84313110206ـ ـ ـ انواع درب اتوماتیک آسانسور (درب کابین)1,759
متقاضیاتوماتیک8433531058ـ ـ ـ کمباین مخصوص برداشت چغندرقند1,760
متقاضیاتوماتیک8433532058ـ ـ ـ کمباین ویژه برداشت سیب زمینی1,761
متقاضیاتوماتیک8433539058ـ ـ ـ سایر1,762

متقاضیاتوماتیک8433591058ـ ـ ـ ماشین هاي برداشت صیفی و سبزي از نوع برگی، ساقه اي و میوه دار1,763

متقاضیاتوماتیک8433592058ـ ـ ـ ماشین برداشت علوفه سبز (چاپر) خودرو1,764
متقاضیاتوماتیک8433593058ـ ـ ـ ماشین برداشت ذرت1,765
متقاضیاتوماتیک8433594058ـ ـ ـ ماشین برداشت ذرت دانه اي (ذرت دانه اي)1,766
متقاضیاتوماتیک8433595058ـ ـ ـ ماشینها و دستگاههاي برداشت حبوبات1,767
متقاضیاتوماتیک8433596058ـ ـ ـ دستگاه برداشت خرما از نوع خودرو1,768
متقاضیاتوماتیک8433597058ـ ـ ـ دستگاه برداشت از نوع تکان دهنده و لرزاننده1,769
متقاضیاتوماتیک8433598058--- ماشین برداشت نیشکر1,770
متقاضیاتوماتیک8439300058ـ ماشین آالت و دستگاه ها براي تکمیل کردن کاغذ یا مقوا1,771
متقاضینیاز کارشناسی84431300108ـ ـ سایر ماشین آالت چاپ افست1,772

ـ ـ ماشین آالت چاپ برجسته (Letterpress)، با تغذیه قرقره اي، به 1,773
(Flexographic) استثناي چاپ فلکسوگرافیک

متقاضینیاز کارشناسی8443140058

ـ ـ ماشین آالت چاپ برجسته، به غیر از تغذیه قرقره اي، به استثناي 1,774
چاپ فلکسوگرافیک

متقاضینیاز کارشناسی8443150058

متقاضینیاز کارشناسی84431600108ـ ـ ماشین آالت چاپ فلکسوگرافیک1,775
1,776(Gravure) متقاضینیاز کارشناسی8443170058ـ ـ ماشین آالت چاپ گراور
متقاضینیاز کارشناسی8443190058ـ ـ سایر1,777

1,778
-- ماشین هایی که داراي دو یا تعدادي کارکرد چاپ کردن، کپی گرفتن 

یا ارسال فکس، با قابلیت اتصال به ماشین داده پردازي اتوماتیک یا 
شبکه (Network) باشند

متقاضینیاز کارشناسی8443310058

ـ ـ ـ چاپگر خطی سوزنی 132 ستونی به باال با تغذیه کاغذ پیوسته با 1,779
600PCS سرعت باالي

متقاضینیاز کارشناسی84433210159

متقاضیاتوماتیک84433220108ـ ـ ـ چاپگر بریل یک رو ویژه نابینایان1,780
متقاضینیاز کارشناسی8443329058ـ ـ ـ سایر1,781
متقاضینیاز کارشناسی8443390058ـ ـ سایر1,782

ـ ـ قطعات و ملحقات ماشین آالت چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسیله 1,783
متقاضینیاز کارشناسی8443910058صفحات، سیلندرها و سایر اجزاي چاپ مشمول ردیف 42  84 :

متقاضیاتوماتیک8443991056ـ ـ ـ کارتریج چاپگر لیزري1,784

ـ ـ ـ اجزا و قطعات غیرالکتریکی و غیرالکترونیکی مورد مصرف در 1,785
چاپگر به استثناي قطعات کارتریج

متقاضیاتوماتیک8443992058

متقاضیاتوماتیک8443999058ـ ـ ـ سایر1,786
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مبادلهاتوماتیک8448420056ـ ـ شانه ماشین تار و پودباف، میلمیلک و چارچوب میلمیلک1,787
مبادلهاتوماتیک8448490058ـ ـ سایر1,788

-- پالتین سوزن و سایر اشیایی که در تشکیل چشمه هاي پارچه به کار 1,789
می روند.

مبادلهاتوماتیک8448510056

مبادلهاتوماتیک8448590058-- سایر1,790

1,791
ماشین آالت و دستگاه هاي ساختن یا تکمیل  کردن نمد یا نبافته ها به 

صورت توپ یا به شکل معین،  همچنین ماشین آالت و دستگاه هاي 
ساختن کاله نمدي؛ قالب هاي کاله سازي.

متقاضیاتوماتیک8449000058

متقاضیاتوماتیک845011005510ـ ـ ماشین هاي تمام اتوماتیک1,792
متقاضیاتوماتیک845012105510--- ماشین لباسشویی دوقلو نیمه اتوماتیک 5 کیلو و باالتر1,793
متقاضیاتوماتیک845012905510--- سایر1,794
متقاضینیاز کارشناسی845019004010ـ ـ سایر1,795
متقاضیاتوماتیک84502000109ـ ماشین هاي با ظرفیت بیش از 10 کیلوگرم شستنی خشک1,796
متقاضیاتوماتیک845090104010ـ ـ ـ دیگ و منبع مخصوص ماشین هاي لباسشوئی اتوماتیک1,797
متقاضیاتوماتیک8450909057ـ ـ ـ سایر1,798
متقاضیاتوماتیک8451100058ـ ماشین هاي خشک شویی1,799
متقاضیاتوماتیک8451210058ـ ـ باظرفیت حداکثر 10 کیلوگرم شستنی خشک1,800
متقاضیاتوماتیک8451290058ـ ـ سایر1,801
متقاضیاتوماتیک8451301058--- اتو پرس از نوع خانگی1,802
متقاضیاتوماتیک8451309058--- سایر1,803
متقاضیاتوماتیک8451400058ـ ماشین هاي شستن، سفیدکردن یا رنگ کردن1,804
متقاضیاتوماتیک8459210058ـ ـ با کنترل شماره اي1,805
متقاضیاتوماتیک8459290058ـ ـ سایر1,806
متقاضیاتوماتیک8459310058ـ ـ با کنترل شماره اي1,807
متقاضیاتوماتیک8459390058ـ ـ سایر1,808
متقاضیاتوماتیک8459400058ـ سایر ماشین هاي صیقل کردن جدار داخلی1,809
متقاضیاتوماتیک84595100108ـ ـ با کنترل شماره اي1,810
متقاضیاتوماتیک84595900108ـ ـ سایر1,811
متقاضیاتوماتیک84596100108ـ ـ با کنترل شماره اي1,812
متقاضیاتوماتیک84596900108ـ ـ سایر1,813
متقاضیاتوماتیک84597000108ـ سایر ماشین هاي حدیده کردن یا قالویز کردن1,814
متقاضیاتوماتیک8460110058ـ ـ با کنترل شماره اي1,815
متقاضیاتوماتیک8460190058ـ ـ سایر1,816
متقاضیاتوماتیک84641000108ـ ماشین هاي اره کردن1,817
متقاضیاتوماتیک84642000108ـ ماشین هاي سنگ زنی یا صیقل کردن1,818
متقاضیاتوماتیک84649000108ـ سایر1,819

ـ ماشین هایی که انواع مختلف عملیات ماشین کاري را بدون تعویض 1,820
ابزارها در بین این عملیات انجام می دهند

متقاضیاتوماتیک8465100058

متقاضیاتوماتیک8465910058ـ ـ ماشین هاي اره کردن1,821
متقاضیاتوماتیک8465920058ـ ـ ماشین هاي رنده کردن، فرز کردن یا قالب سازي (با برش)1,822
متقاضیاتوماتیک8465930058ـ ـ ماشین  هاي سنگ زدن، سنباده زدن یا صیقل کردن1,823
متقاضیاتوماتیک8465940058ـ ـ ماشین هاي خم کردن یا جفت و جورکردن1,824
متقاضیاتوماتیک8465950058ـ ـ ماشین هاي سوراخ کردن یا اسکنه کردن1,825

ـ ـ ماشین شکاف دادن، بریدن به صورت تخته هاي نازك یا ورقه ورقه 1,826
کردن

متقاضیاتوماتیک8465960058
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متقاضیاتوماتیک8465990058ـ ـ سایر1,827
متقاضیاتوماتیک8466100056ـ ابزارگیر و حدیده گیر خودکار1,828
متقاضیاتوماتیک8466200056ـ قطعه کارگیر1,829
متقاضیاتوماتیک8466300056ـ ادوات تقسیم و سایر متعلقات مخصوص براي ماشین ابزارها1,830

1,831
ـ ـ ـ دستگاه کامل کامپیوتر SERVER شامل کلیه واحدها و 

متفرعات داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه، هارد و کارت شبکه 
بدون واحدهاي ورودي و خروجی

متقاضیاتوماتیک8471502058

متقاضیاتوماتیک8471509056ـ ـ ـ سایر1,832
متقاضیاتوماتیک84716010269ـ ـ ـ صفحه کلید1,833
متقاضیاتوماتیک84716020269ـ ـ ـ موشواره1,834
متقاضیاتوماتیک84716030269ـ ـ ـ نمایشگر لمسی بریل ویژه نابینایان1,835
متقاضیاتوماتیک8471609059ـ ـ ـ سایر1,836
متقاضیاتوماتیک8471701054--- دیسک خوان نوري1,837
متقاضیاتوماتیک8471709056--- سایر1,838

متقاضیاتوماتیک8471801056ـ ـ ـ انواع بردها شامل برد اصلی (Mainboard)، گرافیک، صدا و ویدئو1,839

متقاضیاتوماتیک8471809056--- سایر1,840
متقاضیاتوماتیک8471900059ـ سایر1,841
متقاضیاتوماتیک8472100058ـ ماشین هاي تکثیر1,842

1,843
ـ ماشین هاي جورکردن یا تا کردن یا گذاشتن نامه در پاکت پستی یا 

بستن نوار دور آنها، ماشین هاي بازکردن، بستن یا مهر و موم کردن 
مراسالت و ماشین هاي الصاق یا باطل کردن تمبر پست

متقاضیاتوماتیک8472300058

متقاضیاتوماتیک847290105510ـ ـ ـ ماشین اسکناس شمار1,844
متقاضیاتوماتیک847290205510ـ ـ ـ ماشین بانداژ اسکناس1,845
متقاضیاتوماتیک847290305510ـ ـ ـ ماشین پرفراژ1,846
متقاضیاتوماتیک847290405510ـ ـ ـ ماشین خردکن کاغذ و اسناد و مدارك1,847
متقاضیاتوماتیک84729050209ـ ـ ـ ماشین خودپرداز بانکی1,848
متقاضیاتوماتیک8472909058ـ ـ ـ سایر1,849
متقاضیاتوماتیک84743100108ـ ـ مخلوط کن هاي بتون و مالط1,850
متقاضیاتوماتیک84743200158ـ ـ ماشین هاي مخلوط کردن مواد معدنی با قیر1,851
متقاضیاتوماتیک84743900108ـ ـ سایر1,852
متقاضیاتوماتیک84748000108ـ سایر ماشین آالت و دستگاه ها1,853
متقاضیاتوماتیک84749010106--- الینر (آستري)، چکش، کانکتیو، منتل1,854
متقاضیاتوماتیک8474909058--- سایر1,855

ـ ماشین ها براي سوارکردن المپ، لوله یا والو یا حباب تولید نور 1,856
آذرخشی الکتریکی یا الکترونیکی، در غالف شیشه اي

متقاضیاتوماتیک8475100058

متقاضیاتوماتیک8475210058ـ ـ ماشین هاي تولید الیاف اپتیکی و طرح هاي اولیه آنها1,857
متقاضیاتوماتیک8475290058ـ ـ سایر1,858
متقاضیاتوماتیک8475900057ـ اجزاء و قطعات1,859
متقاضیاتوماتیک84762100108ـ ـ داراي وسایل گرم کردن یا سردکردن1,860
متقاضیاتوماتیک84762900108ـ ـ سایر1,861
متقاضیاتوماتیک84768100108ـ ـ داراي وسایل گرم کردن یا سردکردن1,862
متقاضیاتوماتیک847689102010ـ ـ ـ ماشین خودکار فروش روزنامه1,863
متقاضیاتوماتیک84768990109ـ ـ ـ سایر1,864
متقاضیاتوماتیک8480100056ـ شاسی قالب گیري براي ریخته گري فلزات1,865

www.karvarz.com



1,866(Mould base) متقاضیاتوماتیک84802000106ـ کف قالب
1,867(moulding Patterns) متقاضیاتوماتیک84803000106ـ مدل هاي قالب
متقاضیاتوماتیک84804100106ـ ـ نوع تزریقی یا فشاري1,868
متقاضیاتوماتیک84804900107ـ ـ سایر1,869
متقاضیاتوماتیک84805000106ـ قالب براي شیشه1,870
متقاضیاتوماتیک84806000108ـ قالب براي مواد معدنی1,871
متقاضیاتوماتیک84807100107ـ ـ نوع تزریقی یا فشاري1,872
متقاضیاتوماتیک84807900107ـ ـ سایر1,873
متقاضینیاز کارشناسی848110104010ـ ـ ـ رگوالتور مخصوص سیلندرگاز مایع1,874
متقاضیاتوماتیک8481109057ـ ـ ـ سایر1,875
متقاضیاتوماتیک84812000108ـ شیر براي انتقاالت اولئوهیدرولیکی یا پنوماتیکی1,876
متقاضیاتوماتیک84813000157ـ شیر یک طرفه (غیر قابل برگشت)1,877
متقاضیاتوماتیک84814000157ـ شیر اطمینان یا فشار شکن1,878

متقاضیاتوماتیک848180155510--- شیر فلکه کشویی (gate valve) از جنس برنج لغایت سه اینچ1,879

متقاضیاتوماتیک848180205510--- شیر توپی (Ball valve) از جنس برنج لغایت1,880
متقاضیاتوماتیک84818025266--- شیر مخصوص ظروف اسپري1,881

1,882(Universal Joints) (ازجمله قفل گاردان) متقاضیاتوماتیک84836000106-  کالچ و کوپلینگ محور

ـ چرخ هاي دندانه دار، چرخک زنجیر خور و سایر ادوات انتقال نیرو 1,883
عرضه شده به طور مجزا؛ اجزاء و قطعات

متقاضیاتوماتیک8483900057

متقاضیاتوماتیک84841010156ـ ـ ـ مربوط به خودروهاي سواري و وانت1,884

ـ ـ ـ مربوط به خودروهاي اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کامیونت، 1,885
ماشین آالت راهسازي و کشاورزي

متقاضیاتوماتیک84841020156

متقاضیاتوماتیک84841030156ـ ـ ـ مربوط به موتورسیکلت1,886
متقاضیاتوماتیک84841090156ـ ـ ـ سایر1,887
متقاضیاتوماتیک84842010156ـ ـ ـ مربوط به خودروهاي سواري و وانت1,888

ـ ـ ـ مربوط به خودروهاي اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کامیونت، 1,889
ماشین آالت راهسازي و کشاورزي

متقاضیاتوماتیک84842020156

متقاضیاتوماتیک84842030156ـ ـ ـ مربوط به موتورسیکلت1,890
متقاضیاتوماتیک84842090156ـ ـ ـ سایر1,891
متقاضیاتوماتیک84849010156ـ ـ ـ مربوط به خودروهاي سواري و وانت1,892
مبادلهاتوماتیک85011090156ـ ـ ـ سایر1,893
مبادلهاتوماتیک85079090106ـ ـ ـ  سایر1,894

1,895 Dust) ـ ـ با قدرت حداکثر 1500 وات و داراي یک کیسه خاکروبه
bag) یا مخزن دیگري با ظرفیت حداکثر 20 لیتر

متقاضیاتوماتیک850811005510

متقاضیاتوماتیک850819005510ـ ـ  سایر1,896
متقاضیاتوماتیک850860002610ـ  سایر جاروهاي مکنده1,897
مبادلهاتوماتیک8508700056ـ  قطعات1,898

ـ آسیاب و مخلوط کن هاي مواد خوراکی، دستگاه هاي آب میوه گیر و آب 1,899
سبزي گیر

مبادلهاتوماتیک85094000269

ـ ـ ـ دستگاه بخور التراسونیک غیر از نبوالیزرهاي مشمول ردیف 10  1,900
9019  20

مبادلهاتوماتیک85098010209

مبادلهاتوماتیک85098090269ـ ـ ـ سایر1,901
مبادلهاتوماتیک8509900056ـ اجزاء و قطعات1,902
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مبادلهاتوماتیک85101000109ـ ریش تراش1,903
مبادلهاتوماتیک8510201059ـ ـ ـ ماشین موزنی حیوان (پشم چینی)1,904
مبادلهاتوماتیک85102090109ـ ـ ـ سایر1,905
مبادلهاتوماتیک85103000109ـ دستگاه هاي موزدایی1,906
مبادلهاتوماتیک8510900056ـ اجزاء و قطعات1,907
مبادلهاتوماتیک85111000206ـ شمع هاي جرقه زن1,908

ـ ماگنتوهاي روشن کردن، دینام هاي ماگنتویی؛ چرخ لنگرهاي 1,909
مغناطیسی

مبادلهاتوماتیک85112000206

مبادلهاتوماتیک85113010206ـ ـ ـ  دلکو جهت خودروهاي سواري، سواري کار و وانت1,910
مبادلهاتوماتیک85113020206ـ ـ ـ دلکو جهت موتورسیکلت1,911
مبادلهاتوماتیک85113030206ـ ـ ـ سایر دلکوها1,912
مبادلهاتوماتیک85113090156ـ ـ ـ کوئل هاي روشن کردن1,913
مبادلهاتوماتیک8515191056ـ ـ ـ ماشین  لحیم کاري به روش غوطه وري (حوضچه قلع)1,914
مبادلهاتوماتیک85151990156ـ ـ ـ سایر1,915
مبادلهاتوماتیک85152110208ـ ـ ـ تمام خودکار1,916
مبادلهاتوماتیک85152190208ـ ـ ـ سایر1,917
مبادلهاتوماتیک85152900208ـ ـ سایر1,918
مبادلهاتوماتیک85153110268ـ ـ ـ ماشین جوش کاري زیرپودري1,919
1,920(TIG) مبادلهاتوماتیک85153120268ـ ـ ـ ماشین جوش کاري الکترود تنگستن با گاز بی اثر
مبادلهاتوماتیک85153130268ـ ـ ـ ماشین جوش کاري پالسما1,921
مبادلهنیاز کارشناسی85153190268ـ ـ ـ سایر1,922
مبادلهنیاز کارشناسی85153900206ـ ـ سایر1,923
مبادلهاتوماتیک85158010206ـ ـ ـ ماشین جوش کاري القایی1,924
مبادلهاتوماتیک85158090206ـ ـ ـ سایر1,925

1,926-SDH-PDH دستگاه گیرنده و فرستنده نوري- رادیویی از قبیل ---
DWDM در تمامی ظرفیت-ها

مبادلهنیاز کارشناسی85176110269

مبادلهنیاز کارشناسی85176120209--- ایستگاه یا دستگاه-هاي پایه فرستنده و گیرنده شبکه-هاي سلولی1,927

مبادلهنیاز کارشناسی85176210269ـ ـ ـ دستگاه هاي سویچینگ (Switching) تلفنی یا تلگرافی1,928
1,929access point مبادلهنیاز کارشناسی8517622059ـ ـ ـ مودم حتی با قابلیت روتر و

1,930

ـ ـ ـ سوئیچ شبکه، روتر شبکه، هاب شبکه، هاب سوئیچ شبکه، فایروال 
شبکه، مالتی پلکسر، شبکه، بی رأس (Brass) شبکه، اکسس پوینت 

(Access Point) شبکه، دي اس لم (DSlam) شبکه، کانورتور 
(Convertor) شبکه

مبادلهنیاز کارشناسی8517623056

مبادلهنیاز کارشناسی8517624056--- کارت شبکه حتی بی سیم1,931
مبادلهنیاز کارشناسی8517629059ـ ـ ـ سایر دستگاه ها1,932
مبادلهنیاز کارشناسی8517691058ـ ـ ـ پیجر1,933
1,934(Video door Phone) مبادلهاتوماتیک85176920556ـ ـ ـ درب بازکن تصویري
متقاضیاتوماتیک851769305510ـ ـ ـ درب بازکن غیرتصویري1,935
مبادلهنیاز کارشناسی8517694059ـ ـ ـ گیرنده، فرستنده قابل حمل دستی از نوع رادیو – تلفنی1,936
متقاضینیاز کارشناسی852321204010ـ ـ ـ کارت هاي توأم شده با باریکه مغناطیسی ضبط شده1,937
مبادلهاتوماتیک8523291056ـ ـ ـ پنکیک  هاي نوار کاست صوتی به پهناي حداکثر 4 میلی متر1,938
متقاضیاتوماتیک852329205510ـ ـ ـ نوار مغناطیسی صوتی و سوار شده1,939

ـ ـ ـ جامبووپنکیک نوار مغناطیسی صوتی و تصویري به پهناي بیشتر 1,940
از 5/6 میلی متر

مبادلهاتوماتیک8523293056
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ـ ـ ـ نوار کاست تصویري کامل و سوار شده به پهناي بیشتر از 5/6 1,941
میلی متر

متقاضیاتوماتیک852329405510

مبادلهاتوماتیک8523296056ـ ـ ـ کارتریج با نوار مغناطیسی جهت داریوهاي کامپیوتري1,942

--- باریکه مغناطیسی براي کارت هاي داراي نوار مغناطیسی حتی به 1,943
صورت ورق و رول

مبادلهاتوماتیک8523297056

متقاضیاتوماتیک852329905510ـ ـ ـ سایر1,944
1,945DVD/R و CD/R متقاضینیاز کارشناسی852341105510--- دیسک فشرده لیزري یکبار قابل ضبط
مبادلهنیاز کارشناسی8523419059--- سایر1,946
مبادلهنیاز کارشناسی8523490059ـ ـ سایر1,947
مبادلهنیاز کارشناسی8543701059ـ ـ ـ دستگاه فلزیاب1,948
مبادلهنیاز کارشناسی85287110269--- انواع گیرنده تلویزیونی دیجیتال1,949

1,950(IP TV) مبادلهنیاز کارشناسی85287120269--- گیرنده تلویزیونی – ویدیویی بر اساس ارتباط با مودم

مبادلهنیاز کارشناسی85287190269--- سایر1,951

--- گیرنده تلویزیون حتی توام شده با دستگاه پخش ویدیو و بازي 1,952
(game) از نوع قابل نصب بر روي صندلی یا سقف وسایل نقلیه

متقاضینیاز کارشناسی852872101510

متقاضیاتوماتیک852872905510--- سایر1,953
متقاضیاتوماتیک852873004010ـ ـ سایر، سیاه و سفید1,954
متقاضیاتوماتیک852910104010ـ ـ ـ آنتن هاي تلویزیون به استثناي آنتن تلسکوپی1,955
متقاضیاتوماتیک852910204010ـ ـ ـ آنتن تلسکوپی1,956

متقاضیاتوماتیک852910301010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات آنتن هاي مربوط به دستگاه هاي صوتی و تصویري1,957

مبادلهاتوماتیک8529109056ـ ـ ـ سایر1,958
مبادلهاتوماتیک85299010156ـ ـ ـ تیونر مخصوص انواع تلویزیون و رادیو1,959
مبادلهاتوماتیک8529902055ـ ـ ـ ماژول (LCD) , (LED) یا پالسما حتی داراي برد آدرس دهی1,960
مبادلهاتوماتیک8529909057ـ ـ ـ سایر1,961
مبادلهاتوماتیک85301000206ـ تجهیزات براي راه آهن یا ترامواي1,962
مبادلهاتوماتیک85308000266ـ سایر تجهیزات1,963
مبادلهاتوماتیک8530900056ـ اجزاء و قطعات1,964
مبادلهاتوماتیک87088031206---- براي سواري و وانت1,965
مبادلهاتوماتیک85353010206ـ ـ ـ براي ولتاژ کمتر از 5/72 کیلوولت1,966
مبادلهاتوماتیک85353090206ـ ـ ـ سایر1,967

ـ ـ ـ تنظیم کننده ولتاژ (Tap changer) ترانسفورماتور دي الکتریک 1,968
مایع به قدرت بیشتر از 10000 کیلو ولت آمپر

مبادلهاتوماتیک8535401056

مبادلهاتوماتیک85354090206ـ ـ ـ سایر1,969
مبادلهاتوماتیک85359000206ـ سایر1,970
مبادلهاتوماتیک85361010206ـ ـ ـ چاقویی1,971
مبادلهاتوماتیک85361020206ـ ـ ـ استوانه اي1,972
مبادلهاتوماتیک85361030206ـ ـ ـ فشنگی1,973
مبادلهاتوماتیک8536104056ـ ـ ـ فیوز?SMD ( قابل نصب سطحی روي برد مدار چاپی)1,974
مبادلهاتوماتیک85361090206ـ ـ ـ سایر1,975
مبادلهاتوماتیک85362010206ـ ـ ـ کلیدهاي اتوماتیک1,976
مبادلهاتوماتیک90041000209ـ عینک آفتابی1,977
مبادلهاتوماتیک90049000209ـ سایر1,978
مبادلهاتوماتیک85369030206ـ ـ ـ ترمینال ریلی1,979
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مبادلهاتوماتیک8536904056--- سایر قطعات SMD? (قابل نصب سطحی روي برد مدارچاپی)1,980
مبادلهاتوماتیک85369090207ـ ـ ـ سایر1,981

ـ ـ ـ دستگاه کنترل پنل لمسی (نمایشگر HMI) همراه با cpu و 1,982
داراي قابلیت برنامه ریزي

مبادلهاتوماتیک8537102056

مبادلهاتوماتیک85371030106--- کنترل پنل مربوط به سیستم تهویه مطبوع وسایل نقلیه موتوري1,983

مبادلهاتوماتیک85371090267ـ ـ ـ سایر1,984
مبادلهاتوماتیک85372010267ـ ـ ـ براي ولتاژ بیشتر از 1000 ولت و حداکثر 5/72 کیلوولت1,985
مبادلهاتوماتیک85372090266ـ ـ ـ سایر1,986

ـ تابلو، پانل، کنسول، میز، کابینت و سایر تکیه گاه هاي شماره 37  85 1,987
مجهز نشده به دستگاه هاي مربوط به آنها

مبادلهاتوماتیک85381000266

مبادلهاتوماتیک85389010107ـ ـ ـ اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535 و 1,9888536
مبادلهاتوماتیک8540110056ـ ـ رنگی1,989
مبادلهاتوماتیک8540120056ـ ـ تک فام1,990

ـ المپ ها و لوله ها براي دوربین تلویزیون؛ مبدل ها و تشدیدکننده هاي 1,991
تصویر؛ سایر المپ ها و لوله هاي فتوکاتود

مبادلهاتوماتیک8540200056

1,992
ـ تیوب هاي نمایشگر گرافیک یا داده  به سیاه و سفید، تیوب هاي 

نمایشگر گرافیک یاداده به صورت رنگی با یک صفحه فسفر یک با 
فضاي نقطه اي کوچکتر از 4/0 میلیمتر

مبادلهاتوماتیک8540400056

مبادلهاتوماتیک8540600056ـ سایر لوله ها با اشعه کاتودي1,993
مبادلهاتوماتیک8540710056ـ ـ ماگنترون ها1,994
مبادلهاتوماتیک8540790056ـ ـ سایر1,995
مبادلهاتوماتیک8540810056ـ ـ لوله ها و والوهاي گیرنده یا تقویت کننده1,996
مبادلهاتوماتیک8540890056ـ ـ سایر1,997
مبادلهاتوماتیک8540910056ـ ـ لوله هاي با اشعه کاتودي1,998
مبادلهاتوماتیک8540990056ـ ـ  سایر1,999
مبادلهنیاز کارشناسی90184930108ـ ـ ـ مته فرز الماسه (دیاموند)2,000
مبادلهنیاز کارشناسی8548102253ـ ـ ـ ـ باطري ها2,001
مبادلهنیاز کارشناسی8548102953ـ ـ ـ ـ انباره هاي برقی2,002
مبادلهنیاز کارشناسی8548900053ـ سایر2,003
مبادلهاتوماتیک86011000107ـ با منبع برق خارجی2,004
مبادلهاتوماتیک86012000107ـ با انباره برقی2,005
مبادلهاتوماتیک8602100057ـ لکوموتیوهاي دیزلی ـ برقی2,006
مبادلهاتوماتیک8602900056ـ سایر2,007
مبادلهاتوماتیک8603100057ـ با منبع برق خارجی2,008
مبادلهاتوماتیک86039000107ـ سایر2,009

2,010
وسایل نقلیه تعمیر و نگهداري یا سرویس راه اهن یا ترامواي؛ حتی 

، واگن کارگاه، واگن جرثقیل، واگن زیر کوب باالست، واگن  خودرو (مثالً
.(Draisine) ریل گذار، واگن تست و درزین

مبادلهاتوماتیک8604000058

2,011
واگن مسافري راه آهن یا ترامواي، غیر خودرو؛ واگن توشه، واگن پست و 

سایر واگن هاي راه آهن یا ترامواي براي منظورهاي خاص، غیر خودرو 
(باستثناي آنهایی که مشمول شماره 04  86 می شوند).

مبادلهنیاز کارشناسی86050000107

مبادلهاتوماتیک86061000107ـ واگن هاي مخزن و همانند2,012
مبادلهاتوماتیک86063010107ـ ـ ـ واگن هاي باري سبک و سنگین غیرخودرو2,013
مبادلهاتوماتیک86063090107ـ ـ ـ سایر2,014
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مبادلهاتوماتیک86069100107ـ ـ واگن هاي سرپوشیده و بسته2,015

ـ ـ واگن هاي روباز، با دیواره هاي جدانشدنی به ارتفاع بیش از 60 2,016
(Tombereaux واگن هاي عقب بازشو) سانتیمتر

مبادلهاتوماتیک86069200107

مبادلهاتوماتیک86069900107ـ ـ سایر2,017
مبادلهاتوماتیک86071100106ـ ـ بوژي محرك و بوژي راهنما2,018
مبادلهاتوماتیک86071200106ـ ـ سایربوژي ها و بوژي هاي راهنما2,019
مبادلهاتوماتیک86071900107ـ ـ سایر، همچنین اجزاء و قطعات2,020
مبادلهاتوماتیک8607210056ـ ـ ترمزهاي با هواي فشرده و اجزاء و قطعات آنها2,021
متقاضیاتوماتیک870333905510--- سایر2,022
متقاضیاتوماتیک8703901059--- وسایل نقلیه داراي موتور الکتریکی2,023
متقاضیاتوماتیک870390905510--- سایر2,024

ـ ـ ـ با وزن ناخالص وسیله نقلیه (وزن وسیله نقلیه و محموله) حداکثر 2,025
30 تن

متقاضینیاز کارشناسی87041010209

مبادلهنیاز کارشناسی8704109059ـ ـ ـ سایر2,026
متقاضینیاز کارشناسی87042100409ـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) حداکثر 5 تن2,027
2,028(transport of Fresh) متقاضینیاز کارشناسی87042210209--- کامیون مخصوص حمل بتون آماده
متقاضینیاز کارشناسی87042290209--- سایر2,029
متقاضینیاز کارشناسی87042310209--- کامیون مخصوص حمل بتون آماده2,030
متقاضینیاز کارشناسی87042390209--- سایر2,031
متقاضینیاز کارشناسی87043100408ـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) حداکثر 5 تن2,032
متقاضینیاز کارشناسی87043200209ـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) بیش از 5 تن2,033
متقاضینیاز کارشناسی87049000209ـ سایر2,034
مبادلهاتوماتیک90289040206ـ ـ ـ  براي کنتور برق از نوع الکترونیکی2,035
مبادلهاتوماتیک87088039106---- سایر2,036
مبادلهاتوماتیک87088041106---- براي سواري و وانت2,037
مبادلهاتوماتیک8708804956---- سایر2,038
مبادلهاتوماتیک87089110206--- براي سواري و وانت2,039
مبادلهاتوماتیک87089190106ـ ـ ـ سایر2,040
مبادلهاتوماتیک87089211206--- براي سواري و وانت2,041
مبادلهنیاز کارشناسی87089219106ـ ـ ـ سایر2,042
مبادلهاتوماتیک87089221156---- براي سواري و وانت2,043
مبادلهاتوماتیک87089229106---- سایر2,044

---- براي سواري، وانت و تراکتور کشاورزي (مجموعه شامل حداقل 2,045
دیسک و صفحه کالچ)

مبادلهاتوماتیک87089311206

مبادلهنیاز کارشناسی87089319106ـ ـ ـ ـ سایر2,046

ـ ـ ـ ـ براي سواري، وانت و تراکتور کشاورزي (به استثناي لنت کالچ 2,047
سوار نشده، مشمول ردیف 6814)

مبادلهاتوماتیک87089321106

مبادلهاتوماتیک8708932956ـ ـ ـ ـ سایر2,048
مبادلهاتوماتیک87089411206ـ ـ ـ ـ براي سواري و وانت2,049
مبادلهاتوماتیک87089419106ـ ـ ـ ـ سایر2,050
مبادلهاتوماتیک87089421106---- براي سواري و وانت2,051
مبادلهنیاز کارشناسی8708942956---- سایر2,052
مبادلهاتوماتیک8708951056--- اجزاء و قطعات خاص کیسه ایمنی هوا2,053
مبادلهاتوماتیک87089590106--- سایر2,054
مبادلهاتوماتیک87089921206ـ ـ  ـ براي سواري و وانت2,055
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مبادلهنیاز کارشناسی87089929106ـ  ـ ـ سایر2,056
مبادلهنیاز کارشناسی87091100108ـ ـ  برقی2,057
مبادلهنیاز کارشناسی87091900108ـ ـ سایر2,058
مبادلهاتوماتیک8709900056ـ اجزاء و قطعات2,059

تانکها و سایر ارابه هاي زره پوش جنگی، موتوري، حتی مجهز به سالح، 2,060
اجزاءو قطعات این قبیل وسایل نقلیه.

متقاضینیاز کارشناسی87100000510

مبادلهنیاز کارشناسی87111011559ـ ـ ـ از نوع دو زمانه2,061
متقاضینیاز کارشناسی87111019510---- از نوع مورد استفاده در پیست و انواع کارتینگ2,062
متقاضینیاز کارشناسی871110905510ـ ـ ـ سایر2,063
مبادلهنیاز کارشناسی8711201159---- مخصوص استفاده در پیست و انواع کارتینگ2,064
متقاضینیاز کارشناسی871120195510---- سایر2,065
مبادلهنیاز کارشناسی8711202159---- مخصوص استفاده در پیست و انواع کارتینگ2,066
متقاضینیاز کارشناسی871120295510---- سایر2,067
متقاضینیاز کارشناسی871120905510ـ ـ ـ سایر2,068
مبادلهنیاز کارشناسی8711301159---- مخصوص استفاده در پیست و  انواع کارتینگ2,069
متقاضینیاز کارشناسی871130195510---- سایر2,070
متقاضینیاز کارشناسی87113021510---- مخصوص استفاده در پیست و کارتینگ2,071
متقاضینیاز کارشناسی871130295510---- سایر2,072
متقاضینیاز کارشناسی871130905510ـ ـ ـ سایر2,073
مبادلهنیاز کارشناسی8711401159---- مخصوص استفاده در پیست و  انواع کارتینگ2,074
متقاضینیاز کارشناسی871140195510---- سایر2,075
مبادلهنیاز کارشناسی8711402159---- مخصوص استفاده در پیست و  انواع کارتینگ2,076
متقاضینیاز کارشناسی871140295510---- سایر2,077
متقاضینیاز کارشناسی871140905510ـ ـ ـ سایر2,078
مبادلهنیاز کارشناسی88021100159ـ ـ  بدون بار به وزن حداکثر 2000 کیلوگرم2,079
مبادلهنیاز کارشناسی8802120059ـ ـ بدون بار به وزن بیشتر از 2000 کیلوگرم2,080

ـ هواپیما و سایر وسایل نقلیه هوایی، بدون بار به وزن حداکثر 2000 2,081
کیلوگرم

مبادلهنیاز کارشناسی88022000159

ـ هواپیما و سایر وسایل نقلیه هوایی، بدون بار به وزن بیشتر از 2000 2,082
کیلوگرم و حداکثر 15000 کیلوگرم

مبادلهنیاز کارشناسی8802300059

ـ هواپیما و سایر وسایل نقلیه هوایی، بدون بار به وزن بیشتر از 15000 2,083
کیلوگرم

مبادلهنیاز کارشناسی8802400059

ـ وسایل نقلیه فضایی (از جمله ماهواره ها)و وسایل نقلیه پرتاب فضا پیما 2,084
و وسایل نقلیه جنبی آن

مبادلهنیاز کارشناسی8802600059

مبادلهنیاز کارشناسی8803100056ـ ملخ ها و قسمت هاي گردنده و اجزاء و قطعات آنها2,085
مبادلهنیاز کارشناسی8803200056ـ تجهیزات فرودآمدن و اجزاء و قطعات آنها2,086
مبادلهنیاز کارشناسی8803300056ـ سایر اجزاء و قطعات هواپیما یا هلیکوپتر2,087
مبادلهنیاز کارشناسی8803900056ـ سایر2,088

چتر نجات (از جمله چتر نجات قابل هدایت و پاراگالیدرها) و 2,089
روتوشوت ها؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها.

متقاضینیاز کارشناسی88040000510

2,090
ـ دستگاه ها و ادوات براي پرتاب وسایل نقلیه هوایی و اجزاء و قطعات 

آنها؛ دستگاه ها و ادوات براي فرود آمدن وسایل نقلیه هوایی روي عرشه 
ناو هواپیمابر و دستگاه ها و ادوات همانند و اجزاء و قطعات آنها

مبادلهنیاز کارشناسی8805100058

مبادلهنیاز کارشناسی8805210058ـ ـ دستگاه آموزش رزم هوایی و اجزاء و قطعات آنها2,091
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مبادلهنیاز کارشناسی8805290058ـ ـ سایر2,092
متقاضینیاز کارشناسی890110101510ـ ـ ـ قایق هاي تفریحی عمومی2,093
متقاضینیاز کارشناسی89011090510ـ ـ ـ سایر2,094
مبادلهنیاز کارشناسی8901200058ـ تانکرها2,095

ـ وسایل نقلیه آبی سردخانه دار، غیر از آنهایی که مشمول شماره فرعی 2,096
20  8901 می شوند

مبادلهنیاز کارشناسی8901300059

مبادلهاتوماتیک9013801056ـ ـ ـ صفحه کریستال مایع فاقد هر گونه برد2,097
مبادلهاتوماتیک90138090156ـ ـ ـ سایر2,098
مبادلهاتوماتیک9013900056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات2,099
مبادلهاتوماتیک9014100059ـ قطب نماهاي جهت یاب2,100
مبادلهاتوماتیک9014200057ـ آالت و دستگاه هاي ناوبري هوایی یا فضایی (غیراز قطب نماها)2,101
مبادلهاتوماتیک9014800057ـ سایر آالت و دستگاه ها2,102
مبادلهاتوماتیک9014900056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات2,103
مبادلهاتوماتیک9015100057ـ مسافت یاب2,104
مبادلهاتوماتیک9015200057ـ تئودولیت ها (زاویه یاب ها) و تاکیمترها و تاکئومترها2,105
مبادلهاتوماتیک9015300059ـ ترازها2,106
مبادلهاتوماتیک90154000158ـ آالت و دستگاه هاي فتوگرامتري2,107
مبادلهاتوماتیک9015801057ـ ـ ـ آالت و دستگاه هاي لرزه نگاري2,108
مبادلهاتوماتیک90158090158ـ ـ ـ سایر2,109
مبادلهاتوماتیک9015900056ـ اجزاء و قطعات2,110
مبادلهاتوماتیک90160010159ـ ـ ـ ترازو با حساسیت 5 سانتی گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه2,111
مبادلهاتوماتیک9016009056ـ ـ ـ اجزاء و قطعات2,112
متقاضیاتوماتیک901710002010ـ میز و ماشین ترسیم، خودکار یا غیر خودکار2,113
مبادلهنیاز کارشناسی9018499058ـ ـ ـ سایر2,114

ـ ـ ـ دستگاه ویترکتومی، فیکو و فیکو ویترکتومی و کاست تخلیه 2,115
مربوطه

مبادلهنیاز کارشناسی9018501058

مبادلهنیاز کارشناسی9018502058ـ ـ ـ سیلیکون تایر2,116
مبادلهنیاز کارشناسی9018503052ـ ـ  ـ چاقوي مخصوص جراحی چشم2,117
مبادلهنیاز کارشناسی9018509052ـ ـ ـ سایر2,118
مبادلهنیاز کارشناسی90189011158---- دستگاه2,119
مبادلهنیاز کارشناسی90189019108---- اجزاء و قطعات2,120
مبادلهنیاز کارشناسی90189021108---- دستگاه2,121
مبادلهنیاز کارشناسی9018902958---- اجزاء و قطعات2,122
مبادلهنیاز کارشناسی9018903052ـ ـ ـ دستگاه دیالیز2,123
مبادلهنیاز کارشناسی90189040108ـ ـ ـ انکوباتور نوزاد2,124
مبادلهنیاز کارشناسی90189051108---- دستگاه2,125
مبادلهنیاز کارشناسی9018905958---- اجزاء و قطعات2,126
مبادلهنیاز کارشناسی90189061158---- دستگاه2,127
مبادلهنیاز کارشناسی90189069108---- اجزاء و قطعات2,128
مبادلهنیاز کارشناسی9018909052ـ ـ ـ سایر2,129
مبادلهنیاز کارشناسی90191010108ـ ـ ـ تشک مواج2,130
مبادلهنیاز کارشناسی90191020159ـ ـ ـ دستگاه هیدروتراپی (جکوزي)2,131
مبادلهنیاز کارشناسی90191090108ـ ـ ـ سایر2,132
مبادلهنیاز کارشناسی9019201058--- نبوالیزر2,133
مبادلهنیاز کارشناسی9019209058--- سایر2,134
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سایر  وسایل  تنفسی  و  ماسک هاي  گاز، باستثناي ماسک هاي 2,135
استحفاظی فاقد قطعات مکانیکی و فیلترهاي قابل تعویض.

مبادلهاتوماتیک9020000059

مبادلهنیاز کارشناسی9021101052ـ  ـ  ـ  پیچ و میله و پالك درون اندامی2,136
مبادلهنیاز کارشناسی90211090102ـ  ـ  ـ  سایر2,137
مبادلهنیاز کارشناسی90212100105ـ ـ دندان هاي مصنوعی2,138
مبادلهنیاز کارشناسی9021290052ـ ـ سایر2,139
مبادلهنیاز کارشناسی9021310052ـ ـ مفصل هاي مصنوعی2,140
2,141P.M.M.A  مبادلهنیاز کارشناسی90213910105ـ ـ ـ لنز داخل چشمی از
مبادلهنیاز کارشناسی9021399052ـ ـ ـ سایر2,142

ـ ـ ـ دستگاه هاي کمک شنوائی دسته جمعی براي آموزش کر و الل ها با 2,143
کسب نظر وزارت آموزش و پرورش

مبادلهنیاز کارشناسی9021401058

مبادلهنیاز کارشناسی9021402052ـ ـ ـ سمعک2,144
مبادلهنیاز کارشناسی9021409052ـ  ـ  ـ  سایر2,145

مبادلهنیاز کارشناسی9021500052ـ دستگاه هاي محرك ماهیچه قلب باستثناي اجزاء و قطعات و متفرعات2,146

مبادلهنیاز کارشناسی9021901052ـ ـ  ـ  دریچه قلب2,147
مبادلهنیاز کارشناسی9021902052ـ ـ ـ شنت مغزي2,148
مبادلهنیاز کارشناسی9021903052ـ ـ ـ لوله هاي نسجی مصنوعی (گرافت)2,149
مبادلهنیاز کارشناسی9021904052ـ ـ ـ دفیبریالتور کاشتنی قلبی در بدن2,150
مبادلهنیاز کارشناسی9021909058ـ ـ ـ سایر2,151

ـ ـ دستگاه هاي توموگرافی که توسط یک ماشین خودکار داده پردازي 2,152
هدایت می شوند.

مبادلهنیاز کارشناسی9022120058

مبادلهنیاز کارشناسی90221310108ـ ـ ـ دستگاه رادیوگرافی تک دندان2,153
مبادلهنیاز کارشناسی9022139058ـ ـ ـ سایر2,154
مبادلهنیاز کارشناسی9022141058ـ ـ ـ دستگاه ماموگراف2,155
مبادلهنیاز کارشناسی90221420108ـ ـ ـ دستگاه رادیولوژي موبایل (به استثناء ردیف 8705)2,156
مبادلهنیاز کارشناسی9022143058--- دستگاه رادیولوژي قابل جابجایی2,157
مبادلهنیاز کارشناسی9022149058ـ ـ ـ سایر2,158

ـ ـ ـ دستگاه X-RAY موبایل براي بازرسی کاال (به استثناي 2,159
دستگاه هاي ردیف 8705)

مبادلهنیاز کارشناسی9022191058

مبادلهنیاز کارشناسی9022192058ـ ـ ـ سایر دستگاه هاي X-RAY براي بازرسی کاال2,160
مبادلهنیاز کارشناسی90221990158ـ ـ ـ سایر2,161
مبادلهنیاز کارشناسی9022210052ـ ـ براي مصارف پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی2,162
مبادلهنیاز کارشناسی9022290057ـ ـ براي سایر مصارف2,163
مبادلهنیاز کارشناسی9022300052ـ تیوپ هاي اشعه ایکس2,164
مبادلهنیاز کارشناسی9022900052ـ سایر،  همچنین اجزاء و قطعات و متفرعات2,165

2,166 ، آالت، دستگاه ها و مدل ها، طراحی شده براي مقاصد نمایشی (مثالً
براي آموزش یا نمایش)،  که مورد مصرف دیگري نداشته باشند:

مبادلهاتوماتیک9023000057

مبادلهاتوماتیک90241000157ـ ماشین ها و دستگاه ها براي آزمایش فلزات:2,167
مبادلهاتوماتیک90248000158ـ سایر ماشین ها و دستگاه ها2,168
مبادلهنیاز کارشناسی9025111057ـ ـ ـ ترمومتر (تب سنج) پزشکی2,169
مبادلهاتوماتیک90251190158ـ ـ ـ سایر ترمومترها2,170
مبادلهنیاز کارشناسی9025191057ـ ـ ـ ترمومتر (تب سنج) پزشکی2,171
مبادلهاتوماتیک90251920158ـ ـ ـ دماسنج هاي ترموکوپل دار2,172
مبادلهاتوماتیک90251990158ـ ـ ـ سایر2,173
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مبادلهاتوماتیک90258010158ـ ـ ـ رطوبت سنج دیجیتالی2,174
مبادلهاتوماتیک9025809057ـ ـ ـ سایر2,175
مبادلهاتوماتیک9025900056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات2,176
مبادلهاتوماتیک90261010158ـ ـ ـ فلومتر2,177
مبادلهاتوماتیک90261020158ـ ـ ـ سطح سنج به طریق اولتراسونیک2,178
مبادلهاتوماتیک90261030158ـ ـ ـ ارتفاع سنج مایعات در مخازن2,179
مبادلهاتوماتیک9026109057ـ ـ ـ سایر2,180
مبادلهاتوماتیک90262000158ـ براي سنجش یا چک کردن فشار2,181

ـ ـ ـ فلومتر دیواري توام شده با مرطوب کننده اکسیژن براي مصارف 2,182
پزشکی (تنفس مصنوعی)

مبادلهاتوماتیک90268010108

مبادلهاتوماتیک9026809057ـ ـ ـ سایر2,183
مبادلهنیاز کارشناسی9027805052ـ ـ ـ دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه2,184
مبادلهنیاز کارشناسی9027806058ـ ـ ـ دستگاه االیزا و گروه بندي خون تمام اتوماتیک2,185
مبادلهنیاز کارشناسی90278090152ـ ـ ـ سایر2,186
مبادلهنیاز کارشناسی90279010158ـ ـ ـ میکروتوم2,187
مبادلهنیاز کارشناسی9027902052ـ ـ ـ تیغه برنده میکروتوم2,188
مبادلهاتوماتیک90279030156ـ ـ ـ سایر اجزاء و قطعات میکروتوم2,189
مبادلهنیاز کارشناسی90279090102ـ ـ ـ اجزاء و قطعات2,190
متقاضیاتوماتیک902810005510ـ کنتور گاز2,191
متقاضیاتوماتیک902820005510ـ کنتور مایعات2,192
متقاضیاتوماتیک902830115510ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی2,193
متقاضیاتوماتیک902830195510ـ ـ ـ ـ سایر2,194
متقاضیاتوماتیک902830215510ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی2,195
متقاضیاتوماتیک902830295510ـ ـ ـ ـ سایر2,196
مبادلهاتوماتیک90289010106ـ ـ ـ  براي کنتور گاز2,197
مبادلهاتوماتیک90289020106ـ ـ ـ براي کنتور مایعات2,198
مبادلهاتوماتیک90289030206ـ ـ ـ براي کنتور برق از نوع الکترومکانیکی2,199
مبادلهاتوماتیک85459090106ـ ـ ـ سایر2,200
مبادلهنیاز کارشناسی85461000206ـ از شیشه2,201

ـ ـ ـ ـ مخصوص پست هاي فشار قوي 63 کیلوولت و به باال از نوع 2,202
غیربشقابی

متقاضینیاز کارشناسی8546201156

ـ ـ ـ ـ مقره توخالی مخصوص ترانس هاي فشارقوي 132  کیلوولت و به 2,203
باال

متقاضینیاز کارشناسی8546201256

متقاضینیاز کارشناسی85462013206ـ ـ ـ ـ سایر2,204

ـ ـ ـ ـ مخصوص پست هاي فشار قوي 63 کیلوولت و به باال از نوع 2,205
غیربشقابی

متقاضینیاز کارشناسی8546202156

ـ ـ ـ ـ مقره توخالی مخصوص ترانس هاي فشار قوي 132 کیلوولت و به 2,206
باال

متقاضینیاز کارشناسی8546202256

متقاضینیاز کارشناسی85462029206ـ ـ ـ ـ سایر2,207
مبادلهنیاز کارشناسی85469010156ـ ـ ـ از پالستیک2,208
مبادلهنیاز کارشناسی85469090156ـ ـ ـ سایر2,209
مبادلهاتوماتیک85471010106ـ ـ ـ محتوي 80 درصد وزنی یا بیشتر از اکسیدهاي فلزي2,210
مبادلهاتوماتیک85471090106ـ ـ ـ سایر2,211
مبادلهنیاز کارشناسی85472000106ـ  قطعات عایق از مواد پالستیکی2,212
مبادلهنیاز کارشناسی85479000106ـ سایر2,213
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مبادلهنیاز کارشناسی8548101153ـ ـ ـ ـ قوه ها2,214
مبادلهنیاز کارشناسی8548101253ـ ـ ـ ـ باطري ها2,215
مبادلهنیاز کارشناسی8548101953ـ ـ ـ ـ انباره هاي برقی2,216
مبادلهنیاز کارشناسی8548102153ـ ـ ـ ـ قوه ها2,217
مبادلهنیاز کارشناسی8711501159---- مخصوص استفاده در پیست و  انواع کارتینگ2,218
مبادلهاتوماتیک90289090106ـ ـ ـ سایر2,219

ـ کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و 2,220
همانند

مبادلهاتوماتیک90291000156

مبادلهاتوماتیک9029201056ـ ـ ـ تاخوگراف2,221
مبادلهاتوماتیک90292021266ـ ـ ـ ـ براي موتور سیکلت2,222
مبادلهاتوماتیک90292022156ـ ـ ـ ـ براي سواري، سواري کار و وانت2,223
مبادلهنیاز کارشناسی90292023106ـ ـ ـ ـ براي کامیون و اتوبوس2,224
مبادلهنیاز کارشناسی90292029156ـ ـ ـ ـ سایر2,225
مبادلهنیاز کارشناسی90292090156ـ ـ ـ سایر2,226
مبادلهاتوماتیک9029900056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات2,227
مبادلهاتوماتیک9030100057ـ آالت و دستگاه هاي سنجش یا کشف تشعشعات یونیزه کننده2,228
مبادلهاتوماتیک9030200057ـ نوسان نماها و نوسان نگارها2,229
مبادلهاتوماتیک9030310057ـ ـ  مولتی مترهاي فاقد وسیله ثبت2,230
مبادلهاتوماتیک9030320056ـ ـ مولتی مترهاي داراي وسیله ثبت2,231
مبادلهاتوماتیک9030330056ـ ـ سایر، فاقد وسیله ثبت2,232
مبادلهاتوماتیک9030390058ـ ـ سایر، داراي وسیله ثبت2,233
متقاضینیاز کارشناسی871150195510---- سایر2,234
مبادلهنیاز کارشناسی8711502159---- مخصوص استفاده در پیست و  انواع کارتینگ2,235
متقاضینیاز کارشناسی871150295510---- سایر2,236
متقاضینیاز کارشناسی871150905510ـ ـ ـ سایر2,237

مبادلهنیاز کارشناسی87119010159--- موتور سیکلت و دوچرخه الکتریکی با قدرت  کمتر از 1500 وات2,238

مبادلهنیاز کارشناسی8711902059--- موتور سیکلت و دوچرخه  الکتریکی با قدرت 1500  وات و بیشتر2,239

متقاضینیاز کارشناسی871190905510--- سایر2,240

دوچرخه و سایر چرخ هاي پایی (از جمله سه چرخه هاي حمل و نقل 2,241
کاال) بدون موتور.

متقاضینیاز کارشناسی871200004010

--- ویلچر فاقد هرگونه امکانات ویژه از قبیل برانکاردي، ایستایی (داراي 2,242
جک)، تک محوري (طراحی شده براي کار با یک دست)

مبادلهنیاز کارشناسی87131010269

مبادلهنیاز کارشناسی87131090209ـ ـ ـ سایر2,243
مبادلهنیاز کارشناسی87139000109ـ سایر2,244
مبادلهاتوماتیک87141100206ـ ـ زین2,245
مبادلهاتوماتیک87141910326ـ ـ ـ تنه، اگزوز، ترك بند، جاپایی و درپوش بغل2,246
مبادلهاتوماتیک87141920326ـ ـ ـ دو شاخه، کرپی2,247
مبادلهاتوماتیک87141930156ـ ـ ـ کمک فنر2,248
مبادلهاتوماتیک87141940206ـ ـ ـ چرخ کامل، طوقه، پره2,249

مبادلهاتوماتیک87141950156ـ ـ ـ توپی و دنده زنجیر چرخ با لوازم ترمزبندي حتی توام شده با زنجیر2,250

مبادلهاتوماتیک87141960156ـ ـ ـ قلوه هاي  چپ وراست2,251
مبادلهاتوماتیک87141970156ـ ـ ـ ترمزها و اجزاء و قطعات آنها2,252
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مبادلهنیاز کارشناسی87141980206ـ ـ ـ باك بنزین موتورسیکلت2,253
مبادلهاتوماتیک87141990206ـ ـ ـ سایر2,254
مبادلهنیاز کارشناسی87142000106ـ صندلی چرخدار براي معلولین (افراد ناتوان)2,255

ـ سایر آالت و دستگاه ها، مخصوصاً طراحی شده براي ارتباطات از 2,256
راه دور (مثالً هیپومتر، کردومتر، دیستورسیومتر، پسوفومتر)

مبادلهاتوماتیک9030400057

مبادلهاتوماتیک9030820058ـ ـ براي سنجش یا کنترل ورقه نازك یا ادوات نیمه هادي یا وسایل2,257
مبادلهاتوماتیک9030840058ـ ـ سایر، همراه با آالت ضبط کننده2,258
مبادلهاتوماتیک9030890058ـ ـ سایر2,259
مبادلهاتوماتیک9030900056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات2,260
مبادلهاتوماتیک90311010158ـ ـ ـ دستگاه هاي باالنس چرخ خودرو2,261
مبادلهاتوماتیک9031109058ـ ـ ـ سایر2,262
مبادلهاتوماتیک9031200058ـ دستگاه هاي آزمایش2,263

2,264
-- براي چک کردن ورقه هاي نازك یا ادوات نیمه هادي یا براي کنترل 

فتوماسک ها یا شبکه هایی که در ساختن ادوات نیمه هادي مورد استفاده 
قرار می گیرند

مبادلهاتوماتیک9031410058

مبادلهاتوماتیک9031490058ـ ـ سایر2,265
مبادلهاتوماتیک90318010269ـ ـ ـ تراز بنایی2,266
مبادلهاتوماتیک9031802056ـ ـ ـ حسگر دماي هواي ورودي دریچه هواي موتورهاي انژکتوري2,267
مبادلهاتوماتیک9031803056ـ ـ ـ لودوسل (سلول سنجش وزن)2,268
مبادلهاتوماتیک90318040158ـ ـ ـ سایر حسگرها2,269
مبادلهاتوماتیک9031809058ـ ـ ـ سایر2,270
2,271LED مبادلهاتوماتیک85437020109--- المپ
مبادلهنیاز کارشناسی8543709059ـ ـ ـ سایر2,272
مبادلهاتوماتیک8543900056ـ اجزاء و قطعات2,273
متقاضینیاز کارشناسی85441100206ـ ـ  از مس2,274
متقاضینیاز کارشناسی85441900206ـ ـ سایر2,275
مبادلهنیاز کارشناسی85442000206ـ کابل هم محور (Co-axial) و سایر هادي هاي برق هم محور2,276
مبادلهنیاز کارشناسی85443010206ـ ـ ـ مجموعه هاي سیم براي شمع هاي جرقه زن2,277
مبادلهاتوماتیک85443020206ـ ـ ـ سایر مجموعه سیم ها براي وسایل حمل و نقل زمینی2,278
مبادلهنیاز کارشناسی85443090206ـ ـ ـ سایر2,279
مبادلهنیاز کارشناسی85444200206ـ ـ  مجهز به (Fitted with) اتصال دهنده ها2,280
مبادلهنیاز کارشناسی85444900206ـ ـ سایر2,281
مبادلهنیاز کارشناسی85446010206ـ ـ ـ کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک لغایت 132 کیلوولت2,282

ـ ـ ـ کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک باالتر از  132 کیلوولت لغایت 2,283
400 کیلوولت

مبادلهاتوماتیک85446020156

مبادلهنیاز کارشناسی85446090156ـ ـ ـ سایر2,284
مبادلهنیاز کارشناسی85447010206ـ ـ ـ داراي اتصاالت2,285
مبادلهاتوماتیک85447090157ـ ـ ـ سایر2,286
مبادلهاتوماتیک8545110057ـ ـ از نوع مورد استفاده در کوره2,287
مبادلهاتوماتیک8545190056ـ ـ سایر2,288
2,289(Brushes) مبادلهاتوماتیک85452000156ـ جاروبک

2,290 mm04/0± و قطرهاي mm3/0± mm47 ـ ـ ـ ذغال باطري به طول
mm09/4 و mm04/0± mm6 مخصوص باتري

مبادلهاتوماتیک8545901056

مبادلهاتوماتیک8545902056ـ ـ ـ ذغال باطري به طول mm3/0± mm57 و قطر2,291
متقاضیاتوماتیک87032220329---آمبوالنس غیر هیبریدي2,292
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متقاضیاتوماتیک87032290409--- سایر2,293
متقاضیاتوماتیک8703231159---- هیبریدي2,294
متقاضیاتوماتیک87032312329----آمبوالنس غیر هیبریدي2,295
متقاضیاتوماتیک87032319409---- سایر2,296
متقاضیاتوماتیک8703232159---- هیبریدي2,297
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت8703232232----آمبوالنس غیر هیبریدي2,298
متقاضیاتوماتیک87032329559---- سایر2,299
متقاضیاتوماتیک8703241059--- هیبریدي2,300
متقاضیاتوماتیک87032420329---آمبوالنس غیر هیبریدي2,301
متقاضیاتوماتیک87032490559--- سایر2,302
متقاضیاتوماتیک8703311059--- هیبریدي2,303
متقاضیاتوماتیک87033120329---آمبوالنس غیر هیبریدي2,304
متقاضیاتوماتیک87033190329--- سایر2,305

2,306
ـ ـ ـ داراي دو کابین مجزا (کابین کنترل و هدایت خودرو و کابین 

جرثقیل)، به نحوي که کامیون و جرثقیل براي یکدیگر طراحی شده 
باشند.

مبادلهنیاز کارشناسی8705101058

متقاضینیاز کارشناسی87051090206ـ ـ ـ سایر2,307
مبادلهنیاز کارشناسی87052000109ـ کامیون هاي داراي دکل حفاري2,308
متقاضینیاز کارشناسی87053000208ـ وسایل نقلیه آتش نشانی2,309
مبادلهنیاز کارشناسی87054000109ـ کامیون هاي بتون ساز (بتونیر)2,310
مبادلهنیاز کارشناسی87059010108ـ ـ ـ کامیون داراي تجهیزات نصب شده X-Ray براي بازرسی کاال2,311
متقاضینیاز کارشناسی87059090208ـ ـ ـ سایر2,312
مبادلهنیاز کارشناسی87060010325ـ ـ ـ شاسی موتوردار براي سواري و وانت2,313
مبادلهنیاز کارشناسی87060020158ـ ـ ـ شاسی موتوردار براي اتوبوس2,314
مبادلهنیاز کارشناسی87060030158ـ ـ ـ شاسی موتور دار براي مینی بوس2,315
مبادلهنیاز کارشناسی87060040208ـ ـ ـ شاسی موتوردار براي کامیون و کامیونت2,316
مبادلهنیاز کارشناسی87060050208ـ ـ ـ شاسی موتوردار براي کشنده هاي جاده اي2,317
مبادلهنیاز کارشناسی87060090208ـ ـ ـ سایر2,318
مبادلهاتوماتیک87071010206ـ ـ ـ براي سواري2,319
مبادلهاتوماتیک87071090206ـ ـ ـ سایر2,320
مبادلهاتوماتیک87079010206ـ ـ ـ بدنه براي وانت2,321
مبادلهاتوماتیک87079020106ـ ـ ـ بدنه براي اتوبوس و مینی بوس2,322
مبادلهاتوماتیک87079030106ـ ـ ـ بدنه براي کامیون، کامیونت و کشنده جاده اي2,323
مبادلهاتوماتیک87082100206ـ ـ کمربندهاي ایمنی2,324
مبادلهنیاز کارشناسی87082910207ـ ـ ـ براي سواري و وانت2,325
مبادلهاتوماتیک87082990106ـ ـ ـ سایر2,326
متقاضیاتوماتیک87083011206ـ ـ ـ ـ براي سواري و وانت2,327
متقاضینیاز کارشناسی87083019206ـ ـ ـ ـ سایر2,328

---- کاسه و دیسک ترمز((Brake Disk با یا بدون لنت ترمز و 2,329
ملحقات دیگر، براي اتوبوس،

مبادلهنیاز کارشناسی87083021156

مبادلهنیاز کارشناسی8708302956ـ ـ ـ ـ سایر2,330
مبادلهاتوماتیک87084010206ـ ـ ـ براي سواري و وانت2,331
مبادلهاتوماتیک87084020156ـ ـ ـ جعبه دنده براي سایر وسایط نقلیه2,332
مبادلهاتوماتیک87084030106ـ ـ ـ اجزاء و قطعات ردیف 2,33387084010
مبادلهاتوماتیک8708404056ـ ـ ـ اجزاء و قطعات 2,33487084020
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مبادلهاتوماتیک87085011206ـ ـ ـ ـ براي سواري و وانت2,335
مبادلهاتوماتیک87085019106ـ ـ ـ ـ سایر2,336
مبادلهاتوماتیک87085021206ـ ـ ـ ـ براي سواري و وانت2,337
مبادلهاتوماتیک87085029106ـ ـ ـ ـ سایر2,338

---توپی محور(Hub) براي اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت و 2,339
کشنده تریلر

مبادلهاتوماتیک87085031156

مبادلهاتوماتیک8708503956ـ ـ ـ سایر2,340
متقاضیاتوماتیک87087011206ـ ـ ـ ـ براي سواري و وانت2,341
متقاضیاتوماتیک87087019106ـ ـ ـ ـ سایر2,342

ـ ـ ـ ـ براي سواري، وانت ، تراکتور کشاورزي، اتوبوس، مینی بوس، 2,343
کامیونت، کامیون و کشنده تریلر

مبادلهاتوماتیک87087021106

مبادلهاتوماتیک8708702956ـ ـ ـ ـ سایر2,344
مبادلهاتوماتیک87088011206---- براي سواري و وانت2,345
مبادلهاتوماتیک87088019106---- سایر2,346
مبادلهاتوماتیک87088021206---- براي سواري و وانت2,347
مبادلهاتوماتیک87088029106---- سایر2,348

ـ موتورهاي اونیور سال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم 2,349
(AC/DC) با قدرت بیشتر  از 5/37 وات

مبادلهاتوماتیک85012000157

ـ ـ ـ الکتروموتورهاي با جریان مستقیم (DC)12  و 24 ولت تا قدرت 2,350
حداکثر 200 وات

مبادلهاتوماتیک85013110156

مبادلهاتوماتیک85013190106ـ ـ ـ سایر2,351
مبادلهاتوماتیک8501320058ـ ـ به قدرت بیشتر از 750 وات و حداکثر 75 کیلو وات2,352
مبادلهاتوماتیک8501330058ـ ـ به قدرت بیشتر از 75 کیلو وات وحداکثر 375 کیلووات2,353
مبادلهاتوماتیک8501340058ـ ـ به قدرت بیشتر از 375 کیلووات2,354
2,355(Asynchronous اسنکرون) مبادلهاتوماتیک85014010156--- الکتروموتور قفس سنجابی
مبادلهاتوماتیک85014090157ـ ـ ـ سایر2,356
2,357(Asynchronous اسنکرون) مبادلهاتوماتیک85015110156--- الکتروموتور قفس سنجابی
مبادلهاتوماتیک85015190156ـ ـ ـ سایر2,358
2,359(Asynchronous اسنکرون) مبادلهاتوماتیک85015210206--- الکتروموتور قفس سنجابی
مبادلهاتوماتیک85015290207ـ ـ ـ سایر2,360
2,361(Asynchronous اسنکرون) مبادلهاتوماتیک85015310206--- الکتروموتور قفس سنجابی
مبادلهاتوماتیک85015390207ـ ـ ـ سایر2,362
2,363(KVA) مبادلهاتوماتیک85016100206ـ ـ به قدرت حداکثر 75 کیلوولت آمپر

مبادلهاتوماتیک85016200206ـ ـ به قدرت بیشتر از 75 کیلو ولت آمپر و حداکثر 375 کیلو ولت آمپر2,364

ـ ـ  به قدرت بیشتر از 375 کیلو ولت آمپر و حداکثر 750 کیلو ولت 2,365
آمپر

مبادلهاتوماتیک85016300206

مبادلهاتوماتیک85016410206ـ ـ ـ به قدرت 1500 کیلوولت آمپر و کمتر2,366
مبادلهاتوماتیک85016490156ـ ـ ـ سایر2,367
مبادلهاتوماتیک85021100156ـ ـ به قدرت حداکثر 75 کیلو ولت آمپر2,368

ـ ـ ـ ژنراتور دیزل فرودگاهی تأمین برق هواپیما 115 ولت، 400 هرتز 2,369
و قدرت 90 کیلو ولت آمپر

مبادلهاتوماتیک85021210108

مبادلهاتوماتیک85021290156ـ ـ ـ سایر2,370

مبادلهاتوماتیک85021310106ـ ـ ـ به قدرت بیشتر از 375 کیلوولت آمپر لغایت 1500 کیلوولت آمپر:2,371
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مبادلهاتوماتیک85021390106ـ ـ ـ سایر2,372
مبادلهاتوماتیک8502201058ـ ـ ـ مولد گازي تولید همزمان برق و گرما2,373
مبادلهاتوماتیک85022090106ـ ـ ـ سایر2,374

ـ سایر وسایل نقلیه آبی براي حمل و نقل کاال و سایر وسایل نقلیه آبی 2,375
براي حمل و نقل توام اشخاص و کاال

مبادلهنیاز کارشناسی8901900059

وسایل نقلیه آبی صیادي؛ کشتی هاي کارخانه اي و سایر وسایل نقلیه 2,376
آبی براي عمل آوردن یا کنسرو کردن محصوالت صیادي.

مبادلهنیاز کارشناسی8902000059

متقاضینیاز کارشناسی890310004010ـ قایق هاي قابل بادکردن2,377
متقاضینیاز کارشناسی890391004010ـ ـ قایق هاي بادبانی، با یا بدون موتور کمکی2,378
متقاضینیاز کارشناسی890392104010ـ ـ ـ قایق هاي تفریحی ورزشی2,379
متقاضینیاز کارشناسی890392904010ـ ـ ـ سایر2,380
متقاضینیاز کارشناسی890399004010ـ ـ سایر2,381
مبادلهنیاز کارشناسی8904000059شناورهاي یدك کش و جلوران.2,382
مبادلهنیاز کارشناسی8905100058ـ کشتی هاي الیروب2,383
مبادلهنیاز کارشناسی8905200058ـ سکوهاي شناور یا غوطه ور حفاري یا استخراج2,384
مبادلهنیاز کارشناسی8905900059ـ سایر2,385
مبادلهنیاز کارشناسی8906100059ـ کشتی هاي جنگی2,386
متقاضینیاز کارشناسی890690001510ـ سایر2,387
متقاضینیاز کارشناسی89071000510ـ کلک قابل بادکردن2,388
مبادلهنیاز کارشناسی8907900055ـ سایر2,389
مبادلهنیاز کارشناسی8908000059وسایل نقلیه آبی و سایر ادوات شناور براي اوراق کردن.2,390
مبادلهاتوماتیک9001109057ـ ـ ـ سایر2,391
مبادلهاتوماتیک9026900056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات2,392
مبادلهاتوماتیک9027100057ـ دستگاه تجزیه گاز یا دود2,393
مبادلهنیاز کارشناسی9027200052ـ دستگاه-هاي کروماتوگراف و الکتروفورز2,394
مبادلهنیاز کارشناسی9027301052ـ ـ ـ اسپکتروفتومتر2,395
مبادلهنیاز کارشناسی9027302052ـ ـ ـ اسپکترومتر2,396
مبادلهنیاز کارشناسی9027309058ـ ـ ـ اسپکتروگراف2,397
مبادلهنیاز کارشناسی9027501052ـ ـ ـ دستگاه فلوسایتومتري2,398
مبادلهنیاز کارشناسی90275090158ـ ـ ـ سایر2,399
مبادلهنیاز کارشناسی90278010158ـ ـ ـ دستگاه PH متر2,400
مبادلهنیاز کارشناسی9027802052ـ ـ ـ دستگاه سل کانتر براي شمارش گلبول هاي خون2,401
مبادلهنیاز کارشناسی90278030158ـ ـ ـ تیشوپروسسور (دستگاه آماده سازي بافت)2,402
مبادلهنیاز کارشناسی90278040152ـ ـ ـ دیسپنسر2,403

ـ ـ ـ دستگاه پخش رادیویی داراي ضبط یا پخش صوت دیجیتالی با 2,404
قابلیت هاي MP3 و غیره

مبادلهنیاز کارشناسی8527131059

متقاضینیاز کارشناسی852713904010ـ ـ ـ سایر2,405
مبادلهنیاز کارشناسی85271900209ـ ـ سایر2,406
مبادلهنیاز کارشناسی85272100209ـ ـ  توأمان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت2,407
مبادلهنیاز کارشناسی85272900209ـ ـ سایر2,408
مبادلهنیاز کارشناسی85279100209ـ ـ توأمان شده با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت2,409

ـ ـ توأمان نشده با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت لیکن توأمان شده با 2,410
ساعت

مبادلهنیاز کارشناسی85279200209

مبادلهنیاز کارشناسی85279900209ـ ـ سایر2,411
2,412(CRT) مبادلهاتوماتیک85284110269--- مانیتور با صفحه نمایش

www.karvarz.com



مبادلهاتوماتیک8528419059ـ ـ ـ سایر2,413
مبادلهنیاز کارشناسی8528490056ـ ـ سایر2,414

2,415 L.E.D 14 و L.C.D ـ ـ ـ مانیتور با صفحه نمایش کریستال مایع
لغایت 24 اینچ

مبادلهاتوماتیک85285110269

مبادلهاتوماتیک8528519059ـ ـ ـ سایر2,416
مبادلهاتوماتیک8528590059ـ ـ سایر2,417

ـ ـ از نوع منحصراً یا عمدتاً مورد استفاده در سیستم داده پردازي 2,418
اتوماتیک مشمول ردیف 8471

مبادلهاتوماتیک8528610059

مبادلهاتوماتیک8528690059ـ ـ سایر2,419
مبادلهاتوماتیک87079090106ـ ـ ـ سایر2,420
مبادلهاتوماتیک85311000209ـ دستگاه هاي خبردهنده دزدي یا آتش سوزي و دستگاه هاي همانند2,421

2,422 (LCD) ـ تابلوهاي شاخص مجهز به نشان دهنده هاي با کریستال مایع
(LED) یا با دیودهاي ساطع نور

مبادلهاتوماتیک85312000206

متقاضیاتوماتیک853180004010ـ سایر دستگاه ها2,423

مبادلهاتوماتیک8531901056ـ ـ ـ ماژول (LCD) , (LED)؛ یا پالسما حتی داراي برد آدرس دهی2,424

مبادلهاتوماتیک8531909056ـ ـ ـ اجزاء و قطعات:2,425

2,426
ـ خازن هاي ثابت طراحی شده براي استفاده در مدارهاي 50 یا 60 

هرتز با ظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتر از 5/0 کیلو ولت آمپر 
(Kvar) راکتیو نباشد (خازن هاي قدرت)

مبادلهاتوماتیک85321000206

مبادلهاتوماتیک8532210056ـ ـ از تانتالیوم2,427
مبادلهاتوماتیک8532220056ـ ـ از آلومینیوم الکترولیتیک2,428
مبادلهاتوماتیک8532230056ـ ـ دي الکتریک سرامیکی، یک الیه2,429
مبادلهاتوماتیک8532240056ـ ـ دي الکتریک سرامیکی، چندالیه2,430
2,431.S.M.D ?[1]مبادلهاتوماتیک8532251056ـ ـ ـ  خازن

--- با دي الکتریک از کاغذ با موادپالستیکی  قابل نصب بر روي برد 2,432
SMD مدار چاپی به استثناي خازن

مبادلهاتوماتیک8532252056

مبادلهاتوماتیک85322590266ـ ـ ـ سایر2,433
مبادلهاتوماتیک85322900266ـ ـ سایر2,434
2,435(Pre-set) مبادلهاتوماتیک8532300056ـ خازن هاي متغیر یا قابل تنظیم
مبادلهاتوماتیک8532900056ـ اجزاء و قطعات2,436
مبادلهاتوماتیک8533101056ـ ـ  ـ مقاومت هاي الکتریکی پایه دار کربن فیلم در اندازه هاي2,437
2,438S.M.D ?مبادلهاتوماتیک8533102056ـ ـ  ـ مقاومت
مبادلهاتوماتیک8533109056ـ ـ  ـ سایر2,439
مبادلهاتوماتیک8533210056ـ ـ  با ظرفیت تحمل قدرت حداکثر 20 وات2,440
مبادلهاتوماتیک85332910156ـ ـ ـ مقاومت راه انداز و کنترل کننده سرعت موتورهاي الکتریکی2,441
مبادلهاتوماتیک85332920156ـ ـ ـ مقاومت اتصال زمین2,442
مبادلهاتوماتیک85332930156ـ ـ ـ مقاومت ترمز جرثقیل و لوکوموتیو2,443
مبادلهاتوماتیک8533299056ـ ـ ـ سایر2,444
مبادلهاتوماتیک8533310056ـ ـ با ظرفیت تحمل قدرت حداکثر 20 وات2,445
مبادلهاتوماتیک8533390056ـ ـ سایر2,446

ـ ـ ـ پتانسیومتر جهت تنظیم هواي ورودي و سوخت در موتورهاي 2,447
انژکتوري

مبادلهاتوماتیک85334010156

2,448?S.M.D (پتانسیومتر و ولوم) مبادلهاتوماتیک8533402056ـ ـ ـ مقاومت متغیر
مبادلهاتوماتیک8533409056ـ ـ ـ سایر2,449
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مبادلهاتوماتیک8533900056ـ اجزاء و قطعات2,450
مبادلهاتوماتیک85340000157مدارهاي چاپی.2,451
مبادلهاتوماتیک85351000206ـ فیوز2,452
مبادلهاتوماتیک85352110206ـ ـ ـ سکسیونر2,453
مبادلهاتوماتیک85352120206ـ ـ ـ دژنکتور2,454
مبادلهاتوماتیک85352190206ـ ـ ـ سایر2,455
مبادلهاتوماتیک85352910206ـ ـ ـ سکسیونر2,456
مبادلهاتوماتیک85352920206ـ ـ ـ دژنکتور2,457
مبادلهاتوماتیک85352990206ـ ـ ـ سایر2,458
مبادلهنیاز کارشناسی87149110326ـ ـ ـ تنه و دوشاخه براي دوچرخه2,459
مبادلهاتوماتیک87149190206ـ ـ ـ سایر2,460
مبادلهاتوماتیک87149200206ـ ـ طوقه و پره چرخ2,461

ـ ـ توپی ها، غیر از توپی ترمز پدال معکوس و ترمزهاي توپی و چرخ 2,462
زنجیر خور هرز گرد

مبادلهاتوماتیک87149300106

-- ترمزها، همچنین توپی ترمز پدال معکوس و ترمزهاي توپی، اجزاء و 2,463
قطعات آنها

مبادلهاتوماتیک87149400106

مبادلهاتوماتیک87149500206ـ ـ زین2,464
مبادلهاتوماتیک87149610206ـ ـ ـ پنجه رکاب و رکاب براي دوچرخه2,465
مبادلهاتوماتیک87149620106ـ ـ ـ قامه و زنجیر (Chainwheel And Crank) براي دوچرخه2,466
مبادلهاتوماتیک87149690206ـ ـ ـ سایر2,467
2,468(GEAR SYSTEM) مبادلهاتوماتیک8714991056ـ ـ ـ شانژمان
مبادلهاتوماتیک87149990106ـ ـ ـ سایر2,469
متقاضینیاز کارشناسی871500004010کالسکه هاي بچه و اجزاء و قطعات آنها.2,470
متقاضینیاز کارشناسی871610004010ـ  تریلرها و نیمه تریلرها از نوع کاروانی، براي سکونت یا اردوزنی2,471

ـ تریلرها و نیمه تریلرهاي بارگیري یا تخلیه خودکار براي مصارف 2,472
کشاورزي

متقاضینیاز کارشناسی871620004010

متقاضینیاز کارشناسی871631004010ـ ـ تریلرهاي تانکردار و نیمه تریلرهاي تانکردار2,473
مبادلهنیاز کارشناسی87163910209ـ ـ ـ تریلرهاي سردخانه دار2,474
مبادلهنیاز کارشناسی8716392055ـ ـ ـ بوژي2,475
متقاضینیاز کارشناسی871639904010ـ ـ ـ سایر2,476
متقاضینیاز کارشناسی871640004010ـ سایر تریلرها و نیمه تریلرها2,477
مبادلهاتوماتیک87168010409--- جک پالت دستی2,478
متقاضیاتوماتیک871680904010--- سایر2,479

2,480
بالون و کشتی هوایی (Dirigibles)؛ گالیدر، گالیدر بال مثلثی 

-Non) بدون موتور (Aircraft) و سایر وسایل نقلیه هوایی (Hang)
(Powerd

مبادلهنیاز کارشناسی88010000159

مبادلهاتوماتیک85362020206ـ ـ ـ کلیدهاي مینیاتوري2,481
مبادلهاتوماتیک85362030206ـ ـ ـ کلیدهاي حفاظت جان2,482
مبادلهاتوماتیک85362040206ـ ـ ـ کلیدهاي حفاظت موتوري2,483
مبادلهاتوماتیک85362090206ـ ـ ـ سایر2,484
مبادلهاتوماتیک85363010206ـ ـ ـ کلیدهاي قطع و وصل غیراتوماتیک یک طرفه2,485
مبادلهاتوماتیک85363020206ـ ـ ـ کلیدهاي قطع و وصل دو طرفه2,486
مبادلهاتوماتیک85363090206ـ ـ ـ سایر2,487
مبادلهاتوماتیک85364110206ـ ـ ـ با جریان کمتر از 2 آمپر2,488
مبادلهاتوماتیک8536412056ـ ـ ـ رله? SMD (قابل نصب سطحی روي برد مدار چاپی)2,489
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مبادلهاتوماتیک85364190206ـ ـ ـ سایر2,490
مبادلهاتوماتیک85364910206ـ ـ ـ با جریان کمتر از 2 آمپر2,491
مبادلهاتوماتیک85364990206ـ ـ ـ سایر2,492
مبادلهاتوماتیک85365010206ـ ـ ـ کلید گردان2,493
متقاضیاتوماتیک853650203210ـ ـ ـ کلید روشنایی2,494
مبادلهاتوماتیک85365030206ـ ـ ـ استارتر مهتابی2,495
2,496(Push buttom Switch) مبادلهاتوماتیک85365040206ـ ـ ـ کلید فشاري
مبادلهاتوماتیک8536505056ـ ـ ـ کلید? SMD (قابل نصب سطحی روي برد مدار چاپی)2,497
مبادلهاتوماتیک85365090206ـ ـ ـ سایر2,498
مبادلهاتوماتیک85366100206ـ ـ سرپیچ المپ2,499

ـ ـ ـ کانکتور (نري یا مادگی) قابل نصب روي برد مدارچاپی خاص 2,500
صنعت الکترونیک

مبادلهاتوماتیک8536691056

مبادلهاتوماتیک85366990206ـ ـ ـ سایر2,501
مبادلهاتوماتیک85367000106ـ اتصال دهنده ها براي فیبرهاي نوري، کابل ها یا کالف هاي فیبر نوري2,502
مبادلهاتوماتیک85369010207ـ ـ ـ سرسیم و سایر اتصاالت و رابط ها براي سیم و کابل2,503
مبادلهاتوماتیک85369020207ـ ـ ـ با سداکت2,504
مبادلهاتوماتیک9007920059ـ ـ براي پروژکتور2,505
مبادلهاتوماتیک9008500059ـ پرژکتورها، بزرگ کننده ها وکوچک کننده ها2,506
مبادلهاتوماتیک9008900056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات2,507

مبادلهنیاز کارشناسی90101010102--- دستگاه هاي ظاهر کردن فیلم رادیولوژي در امور پزشکی (پروسسور)2,508

مبادلهنیاز کارشناسی9010102052--- دستگاه ظاهر کردن فیلم رادیولوژي براي کاربردهاي دندانپزشکی2,509

مبادلهاتوماتیک90101090109--- سایر2,510

ـ سایر دستگاه ها براي آزمایشگاه هاي عکاسی (از جمله سینماتوگرافی)؛ 2,511
نگاتوسکوپ ها

مبادلهاتوماتیک90105000159

مبادلهاتوماتیک9010600059ـ پرده براي پروژکسیون2,512
مبادلهاتوماتیک9010900056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات2,513
مبادلهاتوماتیک9011100057ـ میکروسکوپ استریوسکوپی2,514

- سایر میکروسکوپ ها، براي فتومیکروگرافی، سینوفتومیکروگرافی یا 2,515
براي میکروپروژکسیون

مبادلهاتوماتیک9011200057

مبادلهنیاز کارشناسی9011800057ـ سایر میکروسکوپ ها2,516
مبادلهاتوماتیک9011900056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات2,517
مبادلهنیاز کارشناسی9012100057ـ میکروسکوپ ها غیر از میکروسکوپ هاي اپتیکی؛ دیفراکتوگراف ها2,518
مبادلهاتوماتیک9012900056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات2,519

2,520
- دوربین  نشانه گیري براي نصب روي اسلحه؛ پریسکوپ؛ دوربین 

طراحی شده به عنوان قطعات ماشین ها، وسایل، دستگاه ها یا آالت این 
فصل یا قسمت شانزدهم

مبادلهاتوماتیک90131000109

مبادلهنیاز کارشناسی9013200059ـ دستگاه هاي لیزر،  غیر از دیودهاي لیزر2,521
مبادلهاتوماتیک9024900056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات2,522
متقاضیاتوماتیک8473100056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین هاي مشمول شماره 69  2,523.84

ـ ـ براي ماشین هاي محاسب الکترونیکی مشمول شماره فرعی   2,524
847010، 847021 یا 847029

متقاضیاتوماتیک8473210056

متقاضینیاز کارشناسی8473290056ـ ـ سایر2,525
متقاضیاتوماتیک84733010269ـ ـ ـ جعبه کامپیوتر (Case) با و یا بدون منبع تغذیه2,526
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2,527
ـ ـ ـ اجزاء و قطعات غیرالکتریکی و غیر الکترونیکی با ملحقات مورد 
مصرف در تجهیزات انواع ماشین هاي خودکار داده پردازي (صفحه 

کلید، جعبه رایانه، موشواره و ...)
متقاضیاتوماتیک84733020206

ـ ـ ـ برد کامل مونتاژ شده جهت واحدهاي ورودي و خروجی رایانه ( 2,528
صفحه کلید و موشواره)

متقاضیاتوماتیک84733030206

2,529(CPU) متقاضیاتوماتیک8473304056--- پردازشگر رایانه
متقاضیاتوماتیک84733050154--- پانل جلوي جعبه رایانه2,530
متقاضیاتوماتیک8473309056ـ ـ ـ سایر2,531
متقاضیاتوماتیک8473400057- اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین هاي شماره2,532

ـ اجزاء و قطعات و متفرعاتی که به طور مساوي براي استفاده در 2,533
ماشین هاي دو یا چند شماره از شماره هاي

متقاضیاتوماتیک8473500057

متقاضیاتوماتیک84741000108ـ ماشین ها و دستگاه هاي جور کردن، غربال کردن، جداکردن یا شستن2,534

متقاضیاتوماتیک84742000108ـ ماشین ها و دستگاه هاي خرد کردن یا ساییدن2,535
مبادلهاتوماتیک85023110156ـ ـ ـ 2.5 مگاوات و کمتر با جعبه دنده (گیربکس دار)2,536
مبادلهاتوماتیک85389090207ـ ـ ـ سایر2,537
متقاضیاتوماتیک853910002610ـ المپ موسوم به چراغ سربسته2,538
مبادلهاتوماتیک85392100156ـ ـ  هالوژن تنگستن2,539
متقاضیاتوماتیک853922205510ـ ـ ـ المپ حبابی رشته اي تا 40 وات2,540
متقاضیاتوماتیکفاقد اولویت8539223055ـ ـ ـ المپ حبابی رشته اي مونتاژ شده بدون کالهک (سرپیچ)2,541

ـ ـ ـ المپ به ولتاژ 115 ولت براي هواپیما در صورتی که توسط 2,542
شرکت هاي هواپیمایی وارد شود

مبادلهاتوماتیک8539224055

مبادلهاتوماتیکفاقد اولویت8539229032ـ ـ ـ سایر2,543
متقاضیاتوماتیکفاقد اولویت8539292055ـ ـ ـ المپ حبابی رشته اي 200 وات به باال2,544
متقاضیاتوماتیکفاقد اولویت8539293055ـ ـ ـ المپ حبابی رشته اي مونتاژ شده بدون کالهک (سرپیچ)2,545
مبادلهاتوماتیک85392940206ـ ـ ـ المپ خودرو2,546

ـ ـ ـ المپ به ولتاژ 115 ولت براي هواپیما در صورتی که توسط 2,547
شرکت هاي هواپیمایی وارد شود

مبادلهاتوماتیک8539295055

مبادلهاتوماتیک85392990109ـ ـ ـ سایر2,548

ـ ـ ـ فلورسنت روشنایی خطی دو کالهک به قطر بیرونی تیوپ 26 2,549
(T8)میلیمتر

متقاضیاتوماتیک853931105510

2,550(Compact) متقاضیاتوماتیک853931205510ـ ـ ـ المپ کم مصرف

ـ ـ ـ المپ به ولتاژ 115 ولت براي هواپیما در صورتی که توسط 2,551
شرکت هاي هواپیمایی وارد شود

مبادلهاتوماتیک8539313055

مبادلهاتوماتیک85393140107ـ ـ ـ المپ کم مصرف بدون باالست2,552

ـ ـ ـ فلورسنت روشنایی خطی دو کالهک به قطربیرونی تیوپ 16 2,553
میلی متر (T5)و کمتر

مبادلهاتوماتیک8539315056

ـ ـ ـ فلورسنت روشنایی خطی دو کالهک به قطربیرونی تیوپ 38 2,554
(T10) و قطر بیرونی تیوپ 32 میلی متر (T12) میلی متر

مبادلهاتوماتیک85393160556

مبادلهاتوماتیک85393190109ـ ـ ـ سایر2,555
متقاضیاتوماتیک853932105510ـ ـ ـ با بخار جیوه تا 500 وات2,556
متقاضیاتوماتیک853932205510ـ ـ ـ با بخار سدیم تا 500 وات2,557
متقاضیاتوماتیک853932305510ـ ـ ـ هالوژنه فلزي تا 500 وات2,558
مبادلهاتوماتیک85393290109ـ ـ ـ سایر2,559
مبادلهاتوماتیک85393900109ـ ـ سایر2,560
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مبادلهنیاز کارشناسی8539410056ـ  ـ المپ هاي قوس الکتریکی2,561
مبادلهنیاز کارشناسی8539490055ـ ـ سایر2,562

--- مجموعه متشکل از باالست، بدنه پالستیکی و کانکتورالمپ کم 2,563
مصرف

مبادلهاتوماتیک85399010106

مبادلهاتوماتیک85399020106--- تیوپ وایر اوت المپ کم مصرف2,564
مبادلهاتوماتیک8539909056--- سایر2,565
مبادلهاتوماتیک9003900056ـ اجزاء و قطعات2,566
مبادلهاتوماتیک90051000159ـ دوربین دو چشمی2,567
مبادلهاتوماتیک90058010159ـ ـ ـ دوربین یک چشمی با منشور2,568
مبادلهاتوماتیک9005809059ـ ـ ـ سایر2,569
مبادلهاتوماتیک9005900056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات (ازجمله پایه)2,570

مبادلهاتوماتیک9006100059ـ دوربین عکاسی از نوع مورد استفاده براي تهیه کلیشه یا سیلندر چاپ2,571

2,572

ـ دوربین  عکاسی که مخصوصاً براي عکسبرداري زیرآبی، براي 
عکسبرداري هوایی یا براي معاینه پزشکی یا جراحی اعضاي داخلی بدن 

طراحی شده است؛ دوربین تطبیقی براي مقاصد پزشکی قانونی یا 
جرم شناسی:

مبادلهاتوماتیک9006300059

مبادلهاتوماتیک9006400059ـ دوربین عکاسی با ظهور و چاپ فوري2,573

2,574
ـ ـ با وسیله میزان کردن دید از میان عدسی شیئی (انعکاس تک 

لنزي)، براي عکاسی با فیلم هاي به صورت رول با پهناي حداکثر 35 
میلیمتر

مبادلهاتوماتیک9006510059

ـ ـ سایر، براي عکاسی با فیلم هاي به صورت رول با پهناي کمتر از 35 2,575
میلیمتر

مبادلهاتوماتیک9006520059

مبادلهاتوماتیک9006530059ـ ـ سایر، براي عکاسی با فیلم هاي به صورت رول با پهناي 35 میلیمتر2,576

مبادلهاتوماتیک9006590059ـ ـ سایر2,577
مبادلهاتوماتیک9006610059ـ ـ دستگاه تولید نور آذرخشی با المپ تخلیه (الکترونیکی)2,578
مبادلهاتوماتیک9006690059ـ ـ سایر2,579
مبادلهاتوماتیک9006910056ـ ـ براي دوربین عکاسی2,580
مبادلهاتوماتیک9006990056ـ ـ سایر2,581
مبادلهاتوماتیک9007100059ـ دوربین ها2,582
مبادلهاتوماتیک9007200059ـ پروژکتورها2,583
مبادلهاتوماتیک9007910059ـ ـ  براي دوربین2,584

ـ ـ ـ مربوط به خودروهاي اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کامیونت، 2,585
ماشین آالت راهسازي و کشاورزي

متقاضیاتوماتیک84849020156

متقاضیاتوماتیک84849030156ـ ـ ـ مربوط به موتورسیکلت2,586
متقاضیاتوماتیک84849090156ـ ـ ـ سایر2,587

ـ ماشین ها و دستگاه هایی براي ساخت گوي هاي بلورین و یا پولکهاي 2,588
بیمه هادي

متقاضیاتوماتیک8486100058

ـ ماشین ها و دستگاه هایی براي ساخت وسایل نیمه رسانا یا مدارهاي 2,589
مجتمع شده الکترونیک

متقاضینیاز کارشناسی8486200058

متقاضینیاز کارشناسی8486300058ـ ماشین ها و دستگاه هایی براي ساخت نمایشگرهاي صفحه تخت2,590

متقاضیاتوماتیک8486400058ـ ماشین ها و دستگاه هاي مشخص شده در یادداشت 9 (ج) این فصل2,591

متقاضیاتوماتیک8486900056ـ قطعات و ملحقات.2,592
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متقاضیاتوماتیک8487101056ـ ـ ـ پروانه کشتی یا قایق با قطر کمتر از 40 سانتی متر2,593
متقاضیاتوماتیک8487109056ـ ـ ـ سایر2,594
متقاضیاتوماتیک8487900056ـ سایر2,595
مبادلهاتوماتیک85011010157ـ ـ ـ الکتروموتورهاي با جریان مستقیم 12 و 24 ولت2,596
مبادلهاتوماتیک85011020156ـ ـ ـ الکتروموتورهاي جریان متناوب2,597
مبادلهنیاز کارشناسی8541100056ـ دیودها، غیر از دیودهاي حساس در برابر نور و  دیودهاي ساطع نور2,598
مبادلهاتوماتیک8541210056ـ  ـ به قدرت انتشار امواج کمتر از یک وات2,599
مبادلهاتوماتیک8541290056ـ ـ سایر2,600

- تیریستورها (Thyristors)، دي اك ها (Diacs) و تري اك ها 2,601
(Triacs)، غیر از وسایل حساس در برابر نور

مبادلهاتوماتیک8541300056

مبادلهاتوماتیک85414010156ـ ـ ـ  پانل هاي خورشیدي (تبدیل کننده انرژي خورشیدي به الکتریسیته)2,602

مبادلهاتوماتیک8541409057ـ ـ ـ سایر2,603
مبادلهاتوماتیک8541500056ـ سایر وسایل نیمه هادي2,604
مبادلهاتوماتیک8541600056ـ کریستال هاي پیزوالکتریک سوارشده2,605
مبادلهاتوماتیک8541900056ـ اجزاء و قطعات2,606

2,607
ـ ـ پردازشگرها و کنترل کننده ها، خواه با حافظه ها، مبدل ها 

(Converters)، مدارهاي منطقی (Logic)، آمپلی فایرها، ساعت و 
مدارهاي زمان سنج، یا سایر مدارها توأمان شده یا نشده باشند

مبادلهاتوماتیک8542310058

2,608(RAM) مبادلهاتوماتیک8542321056--- حافظه فرار رایانه
مبادلهاتوماتیک8542329056ـ ـ ـ سایر2,609
مبادلهاتوماتیک8542330056ـ ـ آمپلی فایر2,610
مبادلهنیاز کارشناسی8542390056ـ ـ سایر2,611
مبادلهاتوماتیک8542900056ـ قطعات2,612
2,613:(Particle accelerators) مبادلهاتوماتیک85431000156ـ شتاب دهنده هاي ذره
2,614(Signal generators) مبادلهاتوماتیک85432000206ـ مولدهاي عالئم

ـ ماشین ها و دستگاه ها براي آبکاري الکتریکی، الکترولیز 2,615
(Electrophoresis) یا الکتوفورز (Electrolysis)

مبادلهاتوماتیک85433000158

متقاضیاتوماتیک901720002010ـ سایر آالت رسامی، خط  کشی یا محاسبه ریاضی2,616
مبادلهاتوماتیک9017300058ـ میکرومتر، اندازه گیر قطر و اندازه گیر ظرفیت2,617
متقاضیاتوماتیک901780002010ـ سایر آالت2,618
مبادلهاتوماتیک9017900056ـ اجزاء و قطعات و متفرعات2,619
مبادلهنیاز کارشناسی90181110152--- دستگاه الکترو کاردیوگراف2,620
مبادلهنیاز کارشناسی90181190102--- اجزاء و قطعات2,621
مبادلهنیاز کارشناسی9018120058ـ ـ دستگاه هاي اسکن اولتراسونیک2,622

ـ ـ دستگاه هاي تشخیص امراض از طریق نمایش رزنانس مغناطیسی 2,623
(MRI

مبادلهنیاز کارشناسی9018130058

مبادلهنیاز کارشناسی9018140058ـ ـ دستگاه هاي سینتی گرافی2,624
مبادلهنیاز کارشناسی90181911208----دستگاه2,625
مبادلهنیاز کارشناسی90181919108---- اجزاء و قطعات2,626

ـ ـ ـ دستگاه پالس اکسی متر جهت سنجش درصد اکسیژن و تعداد 2,627
ضربان قلب

مبادلهنیاز کارشناسی90181920152

مبادلهنیاز کارشناسی9018193158----دستگاه2,628
مبادلهنیاز کارشناسی9018193958---- اجزاء و قطعات2,629
مبادلهنیاز کارشناسی9018195052--- دستگاه الکتروفیزیولوژي2,630
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مبادلهنیاز کارشناسی9018196052--- دستگاه آندوسکوپی2,631
مبادلهنیاز کارشناسی9018199052ـ ـ ـ سایر2,632
مبادلهنیاز کارشناسی9018200058ـ دستگاه هاي اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز2,633
مبادلهنیاز کارشناسی90183110202ـ ـ ـ انواع سرنگ هاي انسولین، بدون سوزن با کاربرد اختصاصی2,634

ـ ـ ـ انواع سرنگ هاي سرپیچ دار و سرنگ هاي ساده 2، 5/2، 3، 5، 10، 2,635
20، 50، 60 سی سی

مبادلهنیاز کارشناسی90183120205

مبادلهنیاز کارشناسی90183130105ـ ـ ـ سرنگ هاي Safety و AD (خود تخریب)2,636
مبادلهاتوماتیک9018319052ـ ـ ـ سایر2,637
مبادلهنیاز کارشناسی90183210155ـ ـ ـ سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندانپزشکی2,638

--- لوله فلزي تیز شده و آماده براي تولید سرسوزن (فاقد قسمت 2,639
پالستیکی)

مبادلهنیاز کارشناسی90183220102

مبادلهاتوماتیک85061090106ـ ـ ـ سایر2,640

2,641 ،(AA/R6/UM3) قوه هاي استوانه اي شکل به سایزهاي قلمی ---
(D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2) متقاضیاتوماتیک850630101510متوسط

2,642(AAA/LR03/AM4) مبادلهاتوماتیک8506302059ـ ـ ـ قوه  نیم قلمی
2,643(Round Cell) مبادلهاتوماتیک8506303059ـ ـ ـ قوه هاي دکمه اي
مبادلهاتوماتیک8506309059ـ ـ ـ سایر2,644

2,645 ،(AA/R6/UM3) قوه هاي استوانه اي شکل به سایزهاي قلمی ---
(D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2) مبادلهاتوماتیک85064010159متوسط

2,646(AAA/LRO3/AM4) مبادلهاتوماتیک8506402059ـ ـ ـ قوه هاي نیم قلمی
2,647(Round Cell) مبادلهاتوماتیک8506403059ـ ـ ـ قوه هاي دکمه اي
مبادلهاتوماتیک8506409059ـ ـ ـ سایر2,648

2,649 ،(AA/R6/UM3) ـ ـ ـ قوه هاي استوانه اي شکل به سایزهاي قلمی
(D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2) مبادلهاتوماتیک85065010159متوسط

2,650(AAA/LRO3/AM4) مبادلهاتوماتیک8506502059ـ ـ ـ قوه هاي نیم قلمی
2,651(Round Cell) مبادلهاتوماتیک8506503056ـ ـ ـ قوه هاي دکمه اي
مبادلهاتوماتیک8506509056ـ ـ ـ سایر2,652

2,653 ،(AA/R6/UM3) قوه هاي استوانه اي شکل در سایزهاي قلمی ---
(D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2) متقاضیاتوماتیک850660101510متوسط

2,654(AAA/LRO3/AM4) مبادلهاتوماتیک8506602059ـ ـ ـ قوه هاي نیم قلمی
2,655(Round Cell) مبادلهاتوماتیک8506603059ـ ـ ـ قوه هاي دکمه اي
مبادلهاتوماتیک8506609059ـ ـ ـ سایر2,656

2,657 ،(AA/R6/UM3) قوه هاي استوانه اي شکل در سایزهاي قلمی ---
(D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2) مبادلهاتوماتیک85068010159متوسط

2,658(AAA/LRO3/AM4) مبادلهاتوماتیک8506802059ـ ـ ـ قوه هاي نیم قلمی
2,659(Round Cell) متقاضیاتوماتیک85068030510ـ ـ ـ قوه هاي دکمه اي
متقاضیاتوماتیک85068090510ـ ـ ـ سایر2,660
مبادلهاتوماتیک8506900056ـ اجزاء و قطعات2,661
2,662(Sealed) متقاضینیاز کارشناسی850710105510ـ ـ ـ از نوع سربسته
متقاضینیاز کارشناسی850710905510ـ ـ ـ سایر2,663
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2,664(Sealed) مبادلهاتوماتیک85072010327ـ ـ ـ از نوع سربسته
مبادلهاتوماتیک85072090327ـ ـ ـ سایر2,665
مبادلهاتوماتیک8507300059ـ با نیکل ـ کادمیوم2,666
مبادلهاتوماتیک8507400056ـ با نیکل ـ آهن2,667
مبادلهاتوماتیک8507500059ـ نیکل – فلز هیدرات2,668
مبادلهنیاز کارشناسی8507800056ـ سایر انباره ها2,669
مبادلهاتوماتیک85079010106ـ ـ ـ  پلیت باطري2,670
مبادلهاتوماتیک85114010206ـ ـ ـ استارتر و دینام جهت خودروهاي سواري، سواري کار و وانت2,671

--- استارتر و دینام جهت خودروهاي اتوبوس، مینی بوس، کامیون، 2,672
کامیونت، ماشین آالت راهسازي و کشاورزي

مبادلهاتوماتیک85114020106

مبادلهاتوماتیک85114030206ـ ـ ـ استارتر و دینام مخصوص موتورسیکلت2,673
مبادلهاتوماتیک85114090206ـ ـ ـ سایر2,674
مبادلهاتوماتیک85115000206ـ سایر ژنراتورها2,675

ـ ـ ـ هیتر برقی جهت نصب روي دریچه هواي موتورهاي انژکتوري 2,676
براي گرم کردن بدنه آن

مبادلهاتوماتیک8511801056

مبادلهاتوماتیک85118090206ـ ـ ـ سایر2,677
مبادلهاتوماتیک8511900057ـ اجزاء و قطعات2,678

ـ دستگاه هاي روشنایی یا عالمت دادن بصري از انواع مورد استفاده 2,679
براي دوچرخه

مبادلهاتوماتیک85121000266

مبادلهاتوماتیک85122010206ـ ـ ـ جهت خودروهاي سواري، سواري کار و وانت2,680

ـ ـ ـ جهت خودروهاي اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت، 2,681
ماشین آالت راه سازي و کشاورزي

مبادلهاتوماتیک85122020156

مبادلهاتوماتیک85122030266ـ ـ ـ جهت موتورسیکلت2,682
مبادلهاتوماتیک85122090266ـ ـ ـ سایر2,683

ـ ـ ـ جهت خودروهاي اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت، 2,684
ماشین آالت راهسازي و کشاورزي، تریلرها، نیمه-تریلرها و کشنده-ها

مبادلهاتوماتیک85123010206

مبادلهاتوماتیک85123090206ـ ـ ـ سایر2,685
مبادلهاتوماتیک85124000266ـ برف پاك کن، گرم کن شیشه و رافع بخار2,686
مبادلهاتوماتیک85129010156ـ ـ ـ تیغه کامل برف پاك کن2,687
مبادلهاتوماتیک8512909058ـ ـ ـ سایر2,688
متقاضیاتوماتیک851310004010ـ چراغ2,689
مبادلهاتوماتیک8513900056ـ اجزاء و قطعات2,690
مبادلهاتوماتیک85141010208ـ ـ ـ کوره  دندانسازي2,691
مبادلهاتوماتیک85141090108ـ ـ ـ سایر2,692

ـ کوره ها و فرها که به وسیله القا یا از دست دادن دي الکتریک عمل 2,693
می کنند

مبادلهاتوماتیک85142000108

مبادلهاتوماتیک85143000108ـ سایر کوره ها2,694

ـ سایر دستگاه ها براي عمل آوردن مواد با گرما به وسیله القا یا از دست 2,695
دادن دي الکتریک

مبادلهاتوماتیک85144000108

مبادلهاتوماتیک8514900056ـ اجزاء و قطعات2,696
مبادلهاتوماتیک85151100156ـ ـ  هویه ها و طپانچه هاي لحیم کاري2,697

--- سوزن بخیه با نخ، تک سوزنه با سایز نخ صفر الی 0/5 از نوع 2,698
کات گوت پلین، کات گوت کرومیک، نایلون، سیلک، پلی پروپیلن،

مبادلهنیاز کارشناسی90183230155

مبادلهنیاز کارشناسی9018324052ـ ـ ـ انواع سوزن هاي بیوپسی2,699
مبادلهنیاز کارشناسی9018325052ـ ـ ـ سوزن اسپاینال جهت نمونه گیري مایع نخاع2,700
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مبادلهنیاز کارشناسی9018326052ـ ـ ـ ست اپی دورال (شامل سوزن – فیلتر – کاتتر)2,701
مبادلهنیاز کارشناسی9018329052ـ ـ ـ سایر2,702
مبادلهنیاز کارشناسی90183910155ـ ـ ـ سوند فولی دوراهه2,703
مبادلهنیاز کارشناسی90183911155ـ ـ ـ سوند نالتون2,704
مبادلهنیاز کارشناسی90183912155ـ ـ ـ اسکالپ وین2,705
مبادلهنیاز کارشناسی90183913155ـ ـ ـ نازوگاستریک2,706
مبادلهنیاز کارشناسی90183914155ـ ـ ـ ست سرم و خون2,707
مبادلهنیاز کارشناسی90183915155ـ ـ ـ میکروست2,708
مبادلهنیاز کارشناسی9018391652ـ ـ ـ آنژیوکت2,709
مبادلهنیاز کارشناسی9018391755ـ ـ ـ سه راهی آنژیوکت2,710
مبادلهنیاز کارشناسی90183918152ـ ـ ـ النست ایمنی فشاري سوزنی2,711
مبادلهنیاز کارشناسی9018391955ـ ـ ـ النست معمولی تیغی2,712
مبادلهنیاز کارشناسی9018392054ـ ـ ـ اپلیکاتور مخصوص قرص و کرم واژینال2,713
مبادلهنیاز کارشناسی90183921155ـ ـ ـ تروکار2,714

ـ ـ ـ ظروف نمونه گیري خون میکروتینرو واکوتینر از جنس پالستیک 2,715
یا شیشه داراي مواد افزودنی

مبادلهنیاز کارشناسی9018392252

ـ ـ ـ دستگاه تزریق سرنگ بصورت خودکار با قابلیت نصب روي کمر 2,716
بیمار

مبادلهنیاز کارشناسی90183923152

مبادلهنیاز کارشناسی90183924105ـ ـ ـ اسپکلوم یکبار مصرف2,717

2,718

ـ  ـ ـ لوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپالستی (صرفا شامل شیت شریانی 
– انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز) – بالن – استنت – استنت گراف – 

گاید وایر – کویل – مسدودکننده– رابط فشار قوي – دریچه 
هموستاتیس – منیفولد)

مبادلهنیاز کارشناسی9018392552

2,719
ـ ـ ـ لوازم مصرفی جراحی قلب (صرفا شامل کلیپس – رینگ – 

استابیالیزر (ثابت نگهدارنده دیواره قلب) – کانوال – اکسیژناتور به همراه 
ست مربوطه – گرافت – پانچ آئورت) 

مبادلهنیاز کارشناسی9018392652

مبادلهنیاز کارشناسی9018392752ـ  ـ ـ پمپ کاشتنی مخصوص تزریق دارو2,720
مبادلهاتوماتیک9018392952ـ ـ ـ سایر2,721

ـ ـ  یونیت دندانپزشکی، حتی توأم با سایر تجهیزات دندانپزشکی روي 2,722
یک پایه مشترك

مبادلهنیاز کارشناسی90184100158

مبادلهنیاز کارشناسی90184911158---- دستگاه2,723
مبادلهنیاز کارشناسی90184919108---- اجزاء و قطعات2,724
مبادلهنیاز کارشناسی90184921158---- دستگاه2,725
مبادلهنیاز کارشناسی90184929108---- اجزاء و قطعات2,726
مبادلهنیاز کارشناسی8515900056ـ اجزاء و قطعات2,727
متقاضیاتوماتیک851610105510ـ ـ ـ دستگاه هاي آبگرمکن و آب سردکن توام خانگی2,728
متقاضیاتوماتیک851610905510ـ ـ ـ سایر2,729
متقاضیاتوماتیک851621005510ـ ـ رادیاتورهاي گرم کننده مخزنی2,730
متقاضیاتوماتیک851629005510ـ ـ سایر2,731
متقاضیاتوماتیک851631003210ـ ـ مو خشک کن2,732
متقاضیاتوماتیک851632003210ـ ـ سایر دستگاه هاي آرایش مو2,733
متقاضیاتوماتیک851633005510ـ ـ دستگاه هاي خشک کردن دست2,734
مبادلهاتوماتیک85164000269ـ اتوي برقی2,735
متقاضینیاز کارشناسی851650005510ـ فر (Oven) میکروویو2,736

www.karvarz.com



- سایر فرها، خوراك پزها، اجاق ها، حلقه هاي جوش  آوردن آب 2,737
(Boiling Ring)، کباب پزها و تفت دهنده ها

متقاضیاتوماتیک851660005510

مبادلهاتوماتیک87081010206ـ ـ ـ براي سواري و وانت2,738
مبادلهاتوماتیک87081090106ـ ـ ـ سایر2,739
متقاضیاتوماتیک851671005510ـ ـ دستگاه هاي درست کردن قهوه یا چاي2,740
2,741(Toasters) متقاضیاتوماتیک851672005510ـ ـ دستگاه برشته کردن نان
متقاضیاتوماتیک851679005510ـ ـ سایر2,742
مبادلهاتوماتیک8516900056ـ اجزاء و قطعات2,743

ـ ـ دستگاه هاي تلفن با سیم  (Line) با گوشی هاي بی سیم 2,744
(Cordless)

مبادلهنیاز کارشناسی85171100269

مبادلهنیاز کارشناسی8517121059ـ ـ ـ گوشی تلفن همراه2,745
مبادلهنیاز کارشناسی85171290269ـ ـ ـ سایر2,746
مبادلهنیاز کارشناسی8517181059ـ ـ ـ تلفن هاي تصویري2,747
مبادلهنیاز کارشناسی85171820269--- تلفن ثابت رومیزي با گوشی با سیم حتی تحت شبکه2,748
مبادلهنیاز کارشناسی85171890269ـ ـ ـ سایر2,749

متقاضیاتوماتیک8439910058ـ ـ از ماشین آالت و دستگاه ها براي ساختن خمیر از مواد سلولزي الیافی2,750

متقاضیاتوماتیک8439990058ـ ـ سایر2,751
متقاضینیاز کارشناسی8440100058ـ ماشین آالت و دستگاه ها2,752
متقاضیاتوماتیک8440900056ـ اجزاء و قطعات2,753
متقاضیاتوماتیک8441100058ـ ماشینهاي برش2,754

ـ ماشین ها براي ساختن کیسه کوچک، کیسه بزرگ (Sack) یا پاکت 2,755
(Envelope)

متقاضیاتوماتیک8441200058

ـ ماشین ها براي ساختن کارتن، جعبه، قوطی، لوله، بشکه (Drum) یا 2,756
ظروف همانند، غیر از ساختن به طریق قالب گیري

متقاضیاتوماتیک8441300058

متقاضیاتوماتیک8441400058ـ ماشین ها براي قالب ریزي اشیاء از خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا2,757
متقاضیاتوماتیک8441800058ـ سایر ماشین آالت و دستگاه ها2,758
متقاضیاتوماتیک8441900056ـ اجزاء و قطعات2,759
متقاضیاتوماتیک8442300058ـ ماشین آالت، دستگاه ها و تجهیزات2,760
متقاضیاتوماتیک8442400056ـ اجزاء و قطعات ماشین آالت، دستگاه ها یا تجهیزات پیش گفته2,761

ـ ـ ـ استوانه هاي فلزي (سیلندر) داراي سطوح نقش دار شده به صورت 2,762
برجسته یا گود تهیه شده براي صنعت چاپ

متقاضیاتوماتیک8442501058

متقاضیاتوماتیک8442509058ـ ـ ـ سایر2,763
2,764(Reel-fed) متقاضینیاز کارشناسی8443110058ـ ـ ماشین آالت چاپ افست، با تغذیه قرقره اي

2,765

-- ماشین آالت چاپ افست، با تغذیه صفحه اي (Sheet-fed) ، نوع 
دفتري (office) (با استفاده از صفحات (کاغذ) با یک طرف نه بیش از 

22 سانتیمتر و طرف دیگر نه بیش از 36 سانتیمتر درحالت تا نشده) 
(فقط متن فرانسه)

متقاضینیاز کارشناسی8443120058

مبادلهاتوماتیک9001200055ـ ورق و صفحه از ماده استقطاب2,766
مبادلهنیاز کارشناسی90013000105ـ لنز نامرئی2,767
مبادلهاتوماتیک90014010105ـ ـ ـ تک کانون2,768
مبادلهاتوماتیک90014090105ـ ـ ـ سایر2,769
مبادلهاتوماتیک9001501055ـ ـ ـ تک کانون2,770
مبادلهاتوماتیک9001509056ـ ـ ـ سایر2,771
مبادلهاتوماتیک90019000105ـ سایر2,772
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ـ ـ براي دوربین عکاسی، پروژکتور یا براي دستگاههاي بزرك کردن یا 2,773
کوچک کردن عکس

مبادلهاتوماتیک9002110056

مبادلهاتوماتیک9002190056ـ ـ سایر2,774
مبادلهاتوماتیک9002200055ـ فیلتر2,775
مبادلهاتوماتیک9002900056ـ سایر2,776
متقاضیاتوماتیک8454300058ـ ماشین هاي ریخته گري (قالب ریزي)2,777
متقاضیاتوماتیک8454900056ـ اجزاء و قطعات2,778
متقاضیاتوماتیک84551010108ـ ـ ـ ماشین هاي نورد براي ساخت لوله به قطر تا سه2,779
متقاضیاتوماتیک8455109058ـ ـ ـ سایر2,780
متقاضیاتوماتیک8455210058ـ ـ ماشین هاي نورد گرم و ماشین هاي نورد گرم و سرد توأم شده2,781
متقاضیاتوماتیک8455220058ـ ـ ماشین هاي نورد سرد2,782
متقاضیاتوماتیک84553000158ـ غلطک هاي ماشین هاي نورد2,783
متقاضیاتوماتیک8455900057ـ سایر اجزاء و قطعات2,784
متقاضینیاز کارشناسی8456100058ـ که با اشعه لیزر یا سایر اشعه نوري یا فوتونی عمل می کنند2,785
متقاضینیاز کارشناسی8456200058- که با فرآیندهاي اولتراسونیک (ماوراء صوت) عمل می کند2,786
متقاضیاتوماتیک84563000108ـ که با فرآیندهاي تخلیه الکتریکی عمل می کنند2,787
متقاضیاتوماتیک8456900058ـ سایر:2,788
2,789(Machining centers) متقاضیاتوماتیک84571000108ـ دستگاه متمرکز ماشین کاري
متقاضیاتوماتیک84572000108ـ ماشین هاي ساخت تک واحدي (یک مرحله اي)2,790
متقاضیاتوماتیک8457300058ـ ماشین هاي انتقالی چند مرحله اي2,791
متقاضیاتوماتیک84581100108ـ ـ با کنترل شماره اي2,792
متقاضیاتوماتیک84581900108ـ ـ سایر2,793
متقاضیاتوماتیک84589100108ـ ـ با کنترل شماره اي2,794
متقاضیاتوماتیک84589900108ـ ـ سایر2,795
متقاضیاتوماتیک8459100058ـ ماشین ابزارهاي داراي سر سرسره اي2,796
متقاضیاتوماتیک8479909057ـ ـ ـ سایر2,797
متقاضیاتوماتیک8460210058ـ ـ با کنترل شماره اي2,798
متقاضیاتوماتیک8460290058ـ ـ سایر2,799
متقاضیاتوماتیک8460310058ـ ـ با کنترل شماره اي2,800
متقاضیاتوماتیک84603910108ـ ـ ـ ماشین سنگ سنباده (ابزار تیزکن)2,801
متقاضیاتوماتیک8460399058ـ ـ ـ سایر2,802
متقاضیاتوماتیک8460400058ـ ماشین هاي هموار کردن یا صاف کردن2,803
متقاضیاتوماتیک84609010109ـ ـ ـ سنگ سنباده رومیزي2,804
متقاضیاتوماتیک8460909058ـ ـ ـ سایر2,805
متقاضیاتوماتیک8461200058ـ ماشین هاي شکل دادن یا شکافدارکردن2,806
متقاضیاتوماتیک8461300058ـ ماشین هاي برقوزدن2,807

ـ ماشین هاي تراش دادن چرخ دنده، سنگ زنی چرخ دنده یا 2,808
پرداخت کردن چرخ دنده

متقاضیاتوماتیک8461400058

متقاضیاتوماتیک8463300058ـ ماشین هاي کارکردن روي مفتول2,809
متقاضیاتوماتیک8463900058ـ سایر2,810
متقاضیاتوماتیک84615000108ـ ماشین هاي اره کردن یا قطع کردن2,811
متقاضیاتوماتیک84619000108ـ سایر2,812

ـ ماشین هاي آهنگري یا منگنه کاري قالبی ( از جمله پرس ها) و 2,813
چکش ها

متقاضیاتوماتیک84621000108

متقاضیاتوماتیک84622100108ـ ـ با کنترل شماره اي2,814
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متقاضیاتوماتیک84622900108ـ ـ سایر2,815
متقاضیاتوماتیک84623100108ـ ـ با کنترل شماره اي2,816
متقاضیاتوماتیک84623900108ـ ـ سایر2,817
متقاضیاتوماتیک8462410058ـ ـ با کنترل شماره اي2,818
متقاضیاتوماتیک8462490058ـ ـ  سایر2,819
متقاضیاتوماتیک84629100108ـ ـ پرس هاي هیدرولیک2,820
متقاضیاتوماتیک84629900108ـ ـ سایر2,821
متقاضیاتوماتیک84631000158ـ دستگاه هاي کشش میله، لوله، پروفیل، مفتول یا همانند2,822
متقاضیاتوماتیک8463200058ـ ماشین هاي حدیده کردن به وسیله نورد2,823
مبادلهنیاز کارشناسی8517695059ـ ـ ـ گیرنده، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع رادیو - تلفنی2,824
متقاضینیاز کارشناسی851769905510ـ ـ ـ سایر2,825

ـ ـ  ـ ماژول نمایشگر LCD، LED یا پالسما حتی داراي برد آدرس 2,826
دهی

مبادلهاتوماتیک8517701056

مبادلهنیاز کارشناسی85177020326--- آنتن مخابراتی2,827
مبادلهاتوماتیک85177090156ـ ـ ـ سایر2,828
مبادلهنیاز کارشناسی85181000109ـ میکروفون و پایه آن2,829
مبادلهاتوماتیک85182100269ـ ـ تک بلندگو، تعبیه شده در محفظه آن2,830
مبادلهاتوماتیک85182200269ـ ـ چند بلندگو، تعبیه شده در یک محفظه2,831
مبادلهاتوماتیک85182910266ـ ـ ـ انواع بلندگوي خودرو2,832
متقاضیاتوماتیک851829204010ـ ـ ـ مجموعه سینماي خانوادگی2,833
متقاضیاتوماتیک851829304010--- بلندگوها به صورت چندپارچه2,834
متقاضیاتوماتیک8466910056ـ ـ براي ماشین هاي مشمول شماره 64  2,83584
متقاضیاتوماتیک8466920056ـ ـ براي ماشین هاي مشمول شماره 65  2,83684
متقاضیاتوماتیک8466930056ـ ـ براي ماشین هاي مشمول شماره 56  84 لغایت2,837
متقاضیاتوماتیک8466940056-- براي ماشین هاي مشمول شماره 62  84 یا2,838
متقاضیاتوماتیک8467110059ـ ـ نوع دوار (از جمله دوار ـ ضربه اي توأم شده).2,839
متقاضیاتوماتیک8467190059ـ ـ سایر2,840
متقاضیاتوماتیک8467210059ـ ـ مته از هر نوع2,841
متقاضیاتوماتیک8467220059ـ ـ  اره ها2,842
متقاضیاتوماتیک84672910109--- موتور آویز براي استفاده هاي دندانسازي و دندانپزشکی2,843
متقاضیاتوماتیک84672920159ـ ـ ـ دستگاه سنگ زنی دستی مجهز به موتور برقی2,844
متقاضیاتوماتیک8467299058ـ ـ ـ سایر2,845
متقاضیاتوماتیک8467810059ـ ـ اره زنجیري2,846
متقاضیاتوماتیک8467890059ـ ـ سایر2,847
متقاضیاتوماتیک8467910056ـ ـ براي اره زنجیري2,848
متقاضیاتوماتیک8467920056ـ ـ براي ابزارهاي پنوماتیک2,849
متقاضیاتوماتیک8467990056ـ ـ سایر2,850
متقاضیاتوماتیک8468100058ـ بوري هایی که با دست نگهداري می شوند2,851
متقاضیاتوماتیک8468200058ـ سایر ماشین آالت و دستگاه هاي گازي2,852
متقاضیاتوماتیک8468800058ـ سایر ماشین آالت و دستگاه ها2,853
متقاضیاتوماتیک8468900056ـ اجزاء و قطعات2,854

ماشین هاي تحریر غیر از چاپگرهاي مشمول ردیف 43  84؛ ماشین هاي 2,855
.(Word-Processing) واژه پردازي

متقاضیاتوماتیک8469000058
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2,856
ـ  ماشین حساب الکترونیکی که قادر است بدون منبع نیروي برق 

خارجی کار کند و ماشین هاي جیبی ضبط، پخش و نمایش داده ها که 
داراي اعمال محاسبه اي می باشند

متقاضیاتوماتیک84701000209

متقاضیاتوماتیک84702100209ـ ـ داراي وسایل چاپ2,857
متقاضیاتوماتیک84702900209ـ ـ سایر2,858
متقاضیاتوماتیک84703000209ـ سایر ماشین هاي محاسب2,859

ـ ـ ـ دستگاه هاي کارت خوان که ترمینال پرداخت الکترونیکی آن ها به 2,860
وسیله کارت هاي اعتباري می باشند

متقاضیاتوماتیک8470501059

متقاضیاتوماتیک84705090209ـ ـ ـ سایر2,861
متقاضینیاز کارشناسی8470901059ـ ـ ـ ماشین نقش تمبر داراي وسایل محاسب2,862
متقاضیاتوماتیک847090905510ـ ـ ـ سایر2,863

2,864 Note) کیفی (PC) ـ ـ ـ ماشین هاي خودکار داده پردازي شخصی
(Book

متقاضیاتوماتیک84713020159

متقاضیاتوماتیک84713030269ـ ـ ـ ماشین خودکار داده پردازي بریل گویا ویژه نابینایان2,865

--- رایانه لوحی (tablet PC) با صفحه نمایش لمسی حداقل 7 اینچ 2,866
حتی با قابلیت نصب سیم کارت

متقاضیاتوماتیک8471304059

متقاضیاتوماتیک8471309059ـ ـ ـ سایر2,867
متقاضیاتوماتیک84714120268ـ  ـ  ـ  ماشین هاي خودکار داده پردازي  بریل گویا ویژه نابینایان2,868
متقاضیاتوماتیک8471419059ـ ـ ـ سایر2,869
متقاضینیاز کارشناسی8413301056ـ ـ ـ پمپ انژکتور موتورهاي دیزلی و نیمه دیزلی2,870
متقاضیاتوماتیک8413302056---پمپ سوخت خودروهاي بنزینی انژکتوري2,871
متقاضیاتوماتیک84133090107ـ ـ ـ سایر2,872
متقاضیاتوماتیک84134000107ـ تلمبه هاي بتون2,873
متقاضیاتوماتیک84135010156ـ ـ ـ تلمبه هاي رفت و برگشتی از نوع پیستونی2,874
متقاضیاتوماتیک84135020106ـ ـ ـ تلمبه هاي رفت و برگشتی از نوع دیافراگمی2,875
متقاضیاتوماتیک84135090106ـ ـ ـ سایر2,876
متقاضینیاز کارشناسی8413601056ـ ـ ـ تلمبه هاي چرخ دنده اي2,877
متقاضیاتوماتیک84136020106ـ ـ ـ تلمبه هاي پره اي و پره پیستونی2,878
متقاضیاتوماتیک84136030106ـ ـ ـ تلمبه هاي حلزونی2,879
متقاضیاتوماتیک84136090106ـ ـ ـ سایر2,880
متقاضینیاز کارشناسی84137010156ـ ـ ـ پمپ کولر آبی2,881
متقاضیاتوماتیک84137090207ـ ـ ـ  سایر2,882
متقاضیاتوماتیک8413811056ـ ـ ـ تلمبه هاي هرمتیک و امولوسیونی2,883
متقاضیاتوماتیک84138120106ـ ـ ـ تلمبه هاي تزریقی2,884
متقاضیاتوماتیک84138190107ـ ـ ـ سایر2,885
متقاضیاتوماتیک84138200107ـ ـ باالبرهاي آبگون ها2,886
متقاضیاتوماتیک8413910057ـ ـ تلمبه ها2,887
متقاضیاتوماتیک8413920056ـ ـ باالبرهاي آبگون ها2,888
متقاضینیاز کارشناسی84141000108ـ تلمبه هاي خأل2,889
متقاضیاتوماتیک84142000106ـ تلمبه هاي هوا، که با دست یا با پا کار می کنند.2,890
متقاضینیاز کارشناسی8414301155ـ ـ ـ ـ با ضریب کارایی  حداقل 2,89135/1
متقاضینیاز کارشناسی84143019105ـ ـ ـ ـ  با ضریب کارایی کمتر از 2,89235/1

ـ ـ ـ کمپرسورهاي برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با الیه ازون) با 2,893
قدرت بیش از یک اسب بخار (75/0 کیلووات)

متقاضینیاز کارشناسی8414302057

مبادلهاتوماتیک85182990109ـ ـ ـ سایر2,894
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مبادلهنیاز کارشناسی85184000106ـ تقویت کننده برقی فرکانس قابل شنوایی2,895
مبادلهاتوماتیک85185000109ـ دستگاه هاي برقی تقویت کننده صوت2,896
مبادلهاتوماتیک85189010159ـ ـ ـ انواع محفظه براي بلندگو2,897
مبادلهاتوماتیک8518909056ـ ـ ـ سایر2,898

ـ دستگاه هایی که با سکه، اسکناس، کارت هاي بانکی، ژتون، یا سایر 2,899
وسایل پرداخت به کار می افتند

مبادلهاتوماتیک8519200058

متقاضیاتوماتیک851930001510ـ دیسک گردان (دك هاي ضبط)2,900
2,901(Answering machines) مبادلهاتوماتیک85195000109ـ ماشین هاي پیام گیر تلفن
مبادلهاتوماتیک8519810058-- با استفاده از رسانه هاي مغناطیسی، نوري یا نیمه رسانا2,902
مبادلهاتوماتیک8519890058ـ ـ سایر2,903
مبادلهاتوماتیک85211000109ـ از نوع نوار مغناطیسی2,904

2,905
 (game) نمایشگرهاي توام شده با دستگاه پخش ویدیو حتی بازي ---
فاقد گیرنده تلویزیون از نوع قابل نصب بر روي صندلی یا سقف وسایل 

نقلیه
مبادلهاتوماتیک85219010109

مبادلهاتوماتیک85219090109--- سایر2,906
2,907(Cartridges pick-up) مبادلهاتوماتیک8522100056ـ کارتریج هاي پیکاپ
مبادلهاتوماتیک8522900056ـ سایر2,908
مبادلهاتوماتیک85232110269ـ ـ ـ کارت هاي توأم شده با باریکه مغناطیسی ضبط نشده2,909
مبادلهاتوماتیک8607290056ـ ـ سایر2,910
مبادلهاتوماتیک8607300056ـ قالب هاو سایر وسایل کوپلینگ، ضربه گیر و اجزاء و قطعات آنها2,911
مبادلهاتوماتیک8607910057ـ ـ براي لکوموتیوها یا لکوتراکتورها2,912
مبادلهاتوماتیک8607990057ـ ـ سایر2,913

2,914

ملحقات و مهارکننده هاي خط راه آهن یا ترامواي؛ تجهیزات مکانیکی (از 
جمله الکترومکانیکی) عالمت دادن،  ایمنی یا کنترل ترافیک براي 

راه آهن، ترامواي، جاده، راه هاي آبی داخلی، تسهیالت پارکینگ، 
تأسیسات بندري یا باند فرودگاه ها؛ اجزاء و قطعات آنها.

مبادلهاتوماتیک8608000057

کانتینرها (از جمله کانتینرها براي ترابري سیاالت) مخصوصاً طراحی 2,915
شده و تجهیز شده براي هر نوع وسیله حمل و نقل.

مبادلهاتوماتیک8609000059

متقاضینیاز کارشناسی87012000209ـ تراکتورهاي جاده اي براي نیمه تریلرها2,916
مبادلهنیاز کارشناسی87013010159ـ ـ ـ تراکتور کشاورزي با قدرت 120 اسب بخار و کمتر2,917
مبادلهنیاز کارشناسی8701302059--- تراکتور کشاورزي با قدرت بیشتر از 120 اسب بخار2,918
مبادلهنیاز کارشناسی8701309056ـ ـ ـ سایر2,919
مبادلهنیاز کارشناسی87019010158ـ ـ ـ تراکتور کشاورزي با قدرت 120 اسب بخار و کمتر2,920

--- تراکتور شالیزار ضد آب با چرخهاي مخصوص الستیکی و قدرت 2,921
کمتر از 45 اسب بخار

مبادلهنیاز کارشناسی8701902059

مبادلهنیاز کارشناسی8701903059--- تراکتور کشاورزي با قدرت بیشتر از 120 اسب بخار2,922
مبادلهنیاز کارشناسی87019040109--- تراکتورهاي باغی کمرشکن2,923
مبادلهنیاز کارشناسی8701909059ـ ـ ـ سایر2,924
متقاضینیاز کارشناسی8702101059ـ ـ ـ هیبریدي2,925
متقاضینیاز کارشناسی87021090269ـ ـ ـ سایر2,926

ـ وسایل نقلیه اي که مخصوصاً براي حرکت روي برف طراحی شده اند؛ 2,927
متقاضیاتوماتیک87031000409وسایل نقلیه مخصوص حمل اشخاص در زمین گلف و همانند

متقاضیاتوماتیک8703221059---هیبریدي2,928
مبادلهاتوماتیک8523510058ـ ـ وسایل ذخیره سازي غیرفرار به حالت جامد2,929
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مبادلهنیاز کارشناسی85235210159--- کارت مجاورتی داراي حافظه حتی توام با پردازشگر2,930
مبادلهنیاز کارشناسی85235290159--- سایر2,931
مبادلهنیاز کارشناسی8523590056ـ ـ سایر2,932
مبادلهنیاز کارشناسی8523800056ـ سایر2,933
مبادلهنیاز کارشناسی8525501056ـ ـ ـ میکروفون بی سیم توأم شده با فرستنده2,934
مبادلهنیاز کارشناسی85255090209ـ ـ ـ سایر2,935
مبادلهنیاز کارشناسی85256000269ـ دستگاه هاي فرستنده یکپارچه شده با دستگاه گیرنده2,936

- دوربین هاي تلویزیونی، دوربین هاي دیجیتال و دوربین هاي ضبط 2,937
ویدیویی

مبادلهنیاز کارشناسی8525800059

مبادلهنیاز کارشناسی8526100058ـ دستگاه هاي رادار2,938
مبادلهنیاز کارشناسی8526911059--- دستگاه موقعیت یاب جهانی2,939
مبادلهنیاز کارشناسی8526919059ـ ـ ـ سایر2,940
مبادلهنیاز کارشناسی8526920059ـ ـ دستگاه هاي کنترل از راه دور رادیویی2,941
2,942(Pocket-size) مبادلهنیاز کارشناسی8527120059ـ ـ  رادیو پخش هاي جیبی
متقاضیاتوماتیک8476900056ـ اجزاء و قطعات2,943
متقاضیاتوماتیک84771000108ـ ماشین هاي قالب گیري تزریقی2,944
2,945(Extruders) متقاضیاتوماتیک84772000108ـ اکسترودرها
متقاضیاتوماتیک84773000108ـ ماشین هاي قالب گیري دمیدنی2,946

ـ ماشین هاي قالب گیري با تخلیه هوا و سایر ماشین هاي شکل دادن با 2,947
حرارت

متقاضیاتوماتیک84774000108

-- براي قالب گیري یا روکش کردن الستیک چرخ بادي یا براي 2,948
قالب گیري یا شکل دادن تویی الستیک چرخ به طریق دیگر

متقاضیاتوماتیک84775100108

متقاضیاتوماتیک84775900108-- سایر2,949
متقاضیاتوماتیک84778000108ـ سایر ماشین آالت و دستگاه ها2,950
متقاضیاتوماتیک8477900056ـ اجزاء و قطعات2,951
متقاضیاتوماتیک8478100058ـ ماشین آالت و دستگاه ها2,952
متقاضیاتوماتیک8478900056ـ اجزاءو قطعات2,953
متقاضینیاز کارشناسی847910112010ـ ـ ـ ـ نو2,954
متقاضینیاز کارشناسی847910122010ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر2,955
متقاضینیاز کارشناسی84791019108ـ ـ ـ ـ سایر2,956
متقاضینیاز کارشناسی8479102158ـ ـ ـ ـ نو2,957
متقاضینیاز کارشناسی8479102258ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر2,958
متقاضینیاز کارشناسی8479102958ـ ـ ـ ـ سایر2,959
متقاضینیاز کارشناسی8479109058ـ ـ ـ سایر2,960

ـ ـ ـ کمپرسورهاي برودتی مخصوص کولر خودروهاي سواري، سواري 2,961
کار و وانت

متقاضینیاز کارشناسی8414303057

ـ ـ ـ کمپرسورهاي برودتی مخصوص کولر خودروهاي اتوبوس، 2,962
مینی بوس، کامیون، کامیونت، ماشین آالت راهسازي و کشاورزي

متقاضینیاز کارشناسی8414304056

متقاضینیاز کارشناسی8414309057ـ ـ ـ سایر2,963
2,964CFM 600 متقاضینیاز کارشناسی8414401056ـ ـ ـ کمپرسورهاي معدنی با هوادهی باالتر از

ـ ـ ـ کمپرسور تأمین هواي فشرده جهت راه اندازي موتور هواپیما 2,965
Starter Air jet  

متقاضینیاز کارشناسی8414402056

متقاضینیاز کارشناسی84144090157ـ ـ ـ سایر2,966

-- بادزن هاي رومیزي، زمینی، دیواري، سقفی، هواکش هاي پشت بام یا 2,967
پنجره، توام شده با موتور برقی به قدرت حداکثر 125 وات

متقاضینیاز کارشناسی841451005510
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2,968
ـ ـ ـ ماشین مولد باد (Wind machine) جهت جابجایی هواي باغ ها 

در زمستان متشکل از یک موتور دیزل، جعبه دنده، پایه فلزي، توربین و 
سنسورهاي حرارتی فاقد سیستم تولید حرارت

متقاضیاتوماتیک8414591058

--- بادزن توام شده با موتور برقی با قدرت بیش از 125 تا حداکثر 2,969
7500 وات

متقاضیاتوماتیک84145920209

متقاضیاتوماتیک84145990107ـ ـ ـ سایر2,970
متقاضینیاز کارشناسی84146010406--- هود آشپزخانه2,971
متقاضیاتوماتیک84146090206--- سایر2,972

--- واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پیچی 2,973
(screw compressor 

متقاضینیاز کارشناسی8414801056

متقاضینیاز کارشناسی84148090107ـ ـ ـ سایر2,974
متقاضیاتوماتیک8414901056ـ ـ ـ براي انواع بادزن2,975
متقاضیاتوماتیک8414902057ـ ـ ـ براي کمپرسورهاي معدنی با هوادهی باالتر از2,976
متقاضیاتوماتیک8414903057ـ ـ ـ براي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030 و 2,97784143040
متقاضینیاز کارشناسی842720225510ـ ـ ـ ـ مستعمل2,978

--- دستگاه باالبردن و جابجا کردن افراد براي چیدن میوه، داراي 2,979
مخزن مخصوص نگهداري

متقاضینیاز کارشناسی8427901058

متقاضینیاز کارشناسی84279090209--- سایر2,980
متقاضینیاز کارشناسی84281010269ـ ـ ـ آسانسور2,981
متقاضینیاز کارشناسی84282000108ـ باالبرها و نقاله هاي پنوماتیک2,982
متقاضینیاز کارشناسی84283100108ـ ـ بویژه طراحی شده براي کاربرد در زیرزمین2,983
2,984(Bucket) متقاضینیاز کارشناسی84283200108ـ ـ سایر، از نوع سطلی
متقاضیاتوماتیک84283300158ـ ـ سایر، از نوع نواري یا تسمه اي2,985
متقاضینیاز کارشناسی84283900108ـ ـ سایر2,986
متقاضینیاز کارشناسی84284000209ـ پلکان هاي متحرك و راهروهاي متحرك2,987

- نقاله هوایی، صندلی هاي باالرو، سیم باالکشنده اسکی بازان؛ 2,988
مکانیسم هاي کشیدن براي نقاله هاي ریلی

متقاضینیاز کارشناسی84286000108

متقاضینیاز کارشناسی84289000108ـ سایر ماشین آالت2,989
متقاضینیاز کارشناسی84291111208ـ ـ ـ ـ نو2,990
متقاضینیاز کارشناسی84291112208ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر2,991
متقاضینیاز کارشناسی84291119208ـ ـ ـ ـ سایر2,992
متقاضینیاز کارشناسی8429112158ـ ـ ـ ـ نو2,993
متقاضینیاز کارشناسی84294019208ـ ـ ـ ـ سایر2,994
متقاضینیاز کارشناسی84294021208ـ ـ ـ ـ نو2,995
متقاضینیاز کارشناسی84294022208ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال کمتر2,996
متقاضینیاز کارشناسی84294029208ـ ـ ـ ـ سایر2,997
متقاضینیاز کارشناسی8429409058ـ ـ ـ سایر(ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین)2,998
متقاضینیاز کارشناسی84295111208ـ ـ ـ ـ نو2,999
متقاضینیاز کارشناسی84295112208ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر3,000
متقاضینیاز کارشناسی84295119208ـ ـ ـ ـ سایر3,001
متقاضینیاز کارشناسی8429512158ـ ـ ـ ـ نو3,002
متقاضینیاز کارشناسی8429512258ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر3,003
متقاضینیاز کارشناسی8429512958ـ ـ ـ ـ سایر3,004
متقاضینیاز کارشناسی8429519058ـ ـ ـ سایر3,005
متقاضینیاز کارشناسی84295211208ـ ـ ـ ـ نو3,006
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متقاضینیاز کارشناسی84295212208ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر3,007
متقاضینیاز کارشناسی84295219208ـ ـ ـ ـ سایر3,008
متقاضینیاز کارشناسی8429522158ـ ـ ـ ـ نو3,009
متقاضینیاز کارشناسی8429522258ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر3,010
متقاضینیاز کارشناسی8429522958ـ ـ ـ ـ سایر3,011
متقاضینیاز کارشناسی8429529058ـ ـ ـ سایر3,012
متقاضینیاز کارشناسی84295911208ـ ـ ـ ـ نو3,013
متقاضینیاز کارشناسی84295912208ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر3,014
متقاضینیاز کارشناسی84295919208ـ ـ ـ ـ سایر3,015
متقاضینیاز کارشناسی8429592158ـ ـ ـ ـ نو3,016
متقاضینیاز کارشناسی8429592258ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر3,017
متقاضینیاز کارشناسی8429592958ـ ـ ـ ـ سایر3,018
متقاضینیاز کارشناسی8429599058ـ ـ ـ سایر3,019
متقاضینیاز کارشناسی8430100058ـ ماشین  پایه کوبی و ماشین پایه درآوردن3,020
متقاضینیاز کارشناسی8430200058ـ برف روب3,021
مبادلهاتوماتیک8502319056ـ ـ ـ سایر3,022
مبادلهاتوماتیک85023910206ـ ـ ـ مجموعه توربین ژنراتور نیروگاهی3,023
مبادلهاتوماتیک8502399057ـ ـ ـ سایر3,024
3,025(Electric Rotary Converters) مبادلهاتوماتیک8502400058ـ مبدل دواربرق
مبادلهاتوماتیک85030010106ـ ـ ـ انواع کلکتور3,026
مبادلهاتوماتیک8503002055ـ ـ ـ انواع روتور مخصوص ژنراتور نیروگاهی3,027
مبادلهاتوماتیک8503009057ـ ـ ـ سایر3,028
مبادلهاتوماتیک85041010156ـ ـ ـ القایی3,029
مبادلهاتوماتیک85041020106ـ ـ ـ الکترونیکی3,030
مبادلهاتوماتیک85041090156ـ ـ ـ سایر3,031
مبادلهاتوماتیک85042100158ـ ـ به قدرت حداکثر 650 کیلو ولت آمپر3,032

-- به قدرت بیشتر از 650 کیلوولت آمپر و حداکثر 10000 کیلو ولت 3,033
آمپر

مبادلهاتوماتیک85042200156

مبادلهاتوماتیک85042300267ـ ـ به قدرت بیشتر از 10000 کیلو ولت آمپر3,034
مبادلهاتوماتیک85043110156ـ ـ ـ  ترانسفورماتور جریان3,035
مبادلهاتوماتیک85043120156ـ ـ ـ ترانسفورماتور ولتاژ3,036
3,037?S.M.D مبادلهاتوماتیک8504313058ـ ـ ـ ترانسفورماتور
مبادلهاتوماتیک85043190156ـ ـ ـ سایر3,038
مبادلهاتوماتیک85043210156ـ ـ ـ ترانسفورماتور جریان3,039
مبادلهاتوماتیک85043220156ـ ـ ـ ترانسفورماتور ولتاژ3,040
مبادلهاتوماتیک85043290156ـ ـ ـ سایر3,041
مبادلهاتوماتیک85043310158ـ ـ ـ ترانسفورماتور جریان3,042
مبادلهاتوماتیک85043320158ـ ـ ـ ترانسفورماتور ولتاژ3,043
مبادلهاتوماتیک85043390156ـ ـ ـ سایر3,044
متقاضینیاز کارشناسی84313120206ـ ـ ـ انواع کابین و فریم کابین آسانسور3,045
متقاضینیاز کارشناسی84313130206ـ ـ ـ انواع درب لوالئی آسانسور3,046
متقاضینیاز کارشناسی84313190106ـ ـ ـ سایر3,047
متقاضیاتوماتیک8431390056ـ ـ سایر3,048
متقاضیاتوماتیک8431410056ـ ـ  سطل، بیل، چنگک و گیره3,049
متقاضیاتوماتیک84314200156ـ ـ تیغه هاي بولدوزر یا انگلدوز3,050
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ـ ـ قطعات ماشین آالت سوراخ کردن زمین یا چاه کندن مشمول شماره 3,051
00 41  8430 یا

متقاضیاتوماتیک8431430057

متقاضیاتوماتیک84314910106--- ناخن، کلنگ(آداپتور)، گوشه بیل3,052
متقاضیاتوماتیک8431499056--- سایر3,053
متقاضیاتوماتیک84321010109ـ ـ ـ گاوآهن (خیش) داراي خاك برگردان3,054
متقاضیاتوماتیک8432102059ـ ـ ـ گاو آهن قلمی فاقد خاك برگردان3,055
متقاضینیاز کارشناسی8432109058ـ ـ ـ سایر3,056
متقاضینیاز کارشناسی84322100109ـ ـ کلوخ شکن دیسکی3,057
متقاضینیاز کارشناسی84322910108--- خاك ورز مرکب حفاظتی3,058
متقاضینیاز کارشناسی84322990109--- سایر3,059
متقاضینیاز کارشناسی8432301058ـ ـ ـ ماشین هاي کاشت مستقیم و نشاء کار3,060
متقاضینیاز کارشناسی8432309058ـ ـ ـ سایر3,061
متقاضینیاز کارشناسی8432400059ـ کود پخش کن3,062
متقاضینیاز کارشناسی8432800059ـ سایر ماشین آالت، دستگاه ها و وسایل3,063
متقاضینیاز کارشناسی8432900056ـ اجزاء و قطعات3,064
متقاضیاتوماتیک84331100108ـ ـ داراي موتور، که آالت برش در یک سطح افقی می چرخد3,065
متقاضیاتوماتیک84331900108ـ ـ سایر3,066

ـ سایر ماشین هاي علف زنی، همچنین میله هاي برش براي سوار کردن 3,067
روي تراکتور

متقاضیاتوماتیک84332000158

متقاضیاتوماتیک84333000108- سایر ماشین آالت و دستگاه ها براي بریدن و خشک کردن علف3,068
متقاضیاتوماتیک84334000108ـ منگنه کاه و علوفه، همچنین ماشین جمع آوري و منگنه کردن3,069
متقاضیاتوماتیک8433511158---- با قدرت 140 اسب بخار و بیشتر3,070
متقاضیاتوماتیک84335119158---- با قدرت کمتر از 140 اسب بخار3,071

متقاضیاتوماتیک8433512058ـ ـ ـ کمباین برنج با چرخ شنی (زنجیري) با عمل برش و جداکردن دانه3,072

متقاضیاتوماتیک8433513058ـ ـ ـ کمباین مخصوص برداشت پنبه با مکانیزم مکش3,073
متقاضیاتوماتیک8433519058ـ ـ ـ سایر3,074
متقاضیاتوماتیک8433520058ـ ـ سایر ماشین آالت و دستگاه ها براي کوبیدن3,075
متقاضیاتوماتیک84714920269ـ ـ ـ ماشین خودکار داده پردازي بریل گویا ویژه نابینایان3,076
متقاضیاتوماتیک84818030266--- شیر مخصوص سیلندر گاز مایع3,077
متقاضیاتوماتیک84818035266--- شیر مخصوص اجاق گاز (ساده)3,078
متقاضیاتوماتیک84818040266--- شیر مخصوص بخاري گازي3,079
متقاضیاتوماتیک84818045266--- شیر مخصوص آبگرم کن گازي، مخزنی، دیواري3,080

3,081
--- دریچه اکسیژن (outlet) اکسیژن، بیهوشی، وکیوم هواي فشرده 
(شیرهاي پانل باالي تخت بیمار) براي کنترل و توزیع گازهاي طبی 

مورد استفاده در بیمارستان
متقاضینیاز کارشناسی84818055106

--- والوباکس (مجموعه شیر و فشارسنج هاي مربوطه دریک جعبه براي 3,082
متقاضیاتوماتیک84818060106کنترل و تنظیم جریان گازهاي طبی مورداستفاده در بیمارستان )

متقاضیاتوماتیک84818065156--- ترموستات خودرو (شیر ترموستاتیک)3,083
متقاضیاتوماتیک84818069156--- شیر ترموستاتیک رادیاتورشوفاژ3,084

3,085 Digital Liner) شیر تنظیم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري ---
(Actuator-Stepper Motor 

متقاضیاتوماتیک84818070156

متقاضیاتوماتیک84818080206--- انواع شیر رادیاتور شوفاژ به غیر از ردیف تعرفه 3,08684818069
متقاضیاتوماتیک84818090107--- سایر3,087
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متقاضیاتوماتیک84819010206--- مغزي برنجی شیر آالت بهداشتی3,088
متقاضیاتوماتیک8481902056--- مکانیزم شیر از نوع پالستیکی براي شیرآالت بهداشتی اهرمی3,089
متقاضیاتوماتیک8481903057--- اجزاء و قطعات شیرآالت چدنی و فوالدي3,090
متقاضیاتوماتیک84819090206--- سایر3,091
متقاضیاتوماتیک8433599058ـ ـ ـ سایر3,092

ـ ماشین ها براي پاك کردن، جورکردن یا درجه بندي کردن تخم مرغ،  3,093
میوه یا سایر محصوالت کشاورزي

متقاضیاتوماتیک8433600058

متقاضیاتوماتیک8433900056ـ اجزاء و قطعات3,094
متقاضیاتوماتیک84341000108ـ ماشین هاي شیردوش3,095
متقاضیاتوماتیک84342000108ـ ماشین آالت و دستگاه هاي تهیه لبنیات3,096
متقاضیاتوماتیک8434900056ـ اجزاء و قطعات3,097
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت8435101032ـ ـ ـ براي ساختن شراب و شراب سیب3,098
متقاضیاتوماتیک8435109058ـ ـ ـ سایر3,099
متقاضیاتوماتیک8435900056ـ اجزاء و قطعات3,100
متقاضیاتوماتیک84361000108ـ ماشین آالت و دستگاه هاي تهیه علیق یا نواله براي حیوانات3,101

متقاضیاتوماتیک84362100108ـ ـ ماشین هاي جوجه کشی و جوجه پروري براي پرورش پرندگان خانگی3,102

متقاضیاتوماتیک84362900158ـ ـ سایر3,103
متقاضیاتوماتیک84368000108ـ سایر ماشین آالت و دستگاه ها3,104

ـ ـ براي ماشین آالت و دستگاه هاي پرورش طیور، یا جوجه کشی و 3,105
جوجه پروري

متقاضیاتوماتیک84369100158

متقاضیاتوماتیک8436990058ـ ـ سایر3,106

قفسه  بایگانی،  قفسه  جاي فیش،  کازیه  و سینی جاي  اسناد،  3,107
متقاضیاتوماتیک830400003210کاغذدان،  قلمدان،  جاي مهر  و  ملزومات  و  تجهیزات همانند  براي

مبادلهاتوماتیک83051000326ـ مکانیزم براي صحافی اوراق جداشدنی یا براي کالسور3,108
مبادلهاتوماتیک83052000266ـ سوزن هاي دوخت عرضه شده به صورت نوار3,109
مبادلهاتوماتیک83059000156ـ سایر، همچنین اجزاء و قطعات3,110
متقاضیاتوماتیک830610004010ـ زنگ، زنگ اخبار، زنگ صفحه اي چکشی و اشیاء همانند3,111
ـ آبکاري شده با نقره، طال یا پالتین3,112 متقاضیاتوماتیک830621004010ـ 
متقاضیاتوماتیک830629104010ـ ـ ـ صنایع دستی طالکوب3,113
متقاضیاتوماتیک830629904010ـ ـ ـ سایر3,114
متقاضیاتوماتیک830630004010ـ قاب عکس، قاب تصویر یا قاب هاي همانند؛ آینه3,115
مبادلهاتوماتیک83071000265ـ از آهن یا از فوالد3,116
مبادلهاتوماتیک83079000266ـ از سایر فلزات معمولی3,117
متقاضیاتوماتیک830810002610ـ قزنقفلی، قالب و چنگک، حلقه و منگنه پرچ3,118
مبادلهنیاز کارشناسی83082000206ـ میخ پرچ هاي لوله اي و چاکدار3,119
متقاضینیاز کارشناسی8427201258ـ ـ ـ ـ مستعمل3,120
مبادلهاتوماتیک83089000266ـ سایر، همچنین اجزاء و قطعات3,121
متقاضینیاز کارشناسی83091000326ـ  طشتک3,122
مبادلهاتوماتیک83099010266ـ ـ ـ درب آلومینیومی شیشه دارو3,123

ـ ـ ـ درب آسان بازشوي آلومینیومی براي قوطی هاي ردیف 3,124
76129020

مبادلهاتوماتیک83099020156

متقاضیاتوماتیک83099090267ـ ـ ـ سایر3,125
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3,126
تابلوهاي راهنما،تابلوهاي اماکن، تابلوهاي نام و نشانی و تابلوهاي 

همانند، ارقام، حروف و عالئم دیگر، از فلزات معمولی، باستثناي آنهایی 
که مشمول شماره 05  94 می شوند.

متقاضیاتوماتیک831000004010

- الکترودهاي اندودشده براي جوشکاري با قوس الکتریکی، از فلزات 3,127
معمولی

متقاضیاتوماتیک83111000325

ـ مفتول هاي پرشده براي جوشکاري با قوس الکتریکی، از فلزات  3,128
معمولی

متقاضیاتوماتیک83112000325

- میله هاي اندودشده و مفتول هاي پرشده، براي لحیم کاري یا 3,129
جوشکاري با شعله، از فلزات معمولی

متقاضیاتوماتیک83113000325

متقاضیاتوماتیک83119000325ـ سایر3,130
متقاضینیاز کارشناسی8401100058ـ رآکتورهاي هسته اي3,131

متقاضینیاز کارشناسی8401200058ـ ماشین آالت و دستگاه ها براي جداسازي ایزوتوپ، و اجزاء و قطعات آنها3,132

متقاضینیاز کارشناسی8401300055ـ عناصر سوخت (Cartridges)، مصرف نشده3,133
متقاضیاتوماتیک8401400056ـ اجزاء و قطعات رآکتورهاي هسته اي3,134

ـ ماشین براي پاك کردن، جورکردن یا درجه بندي کردن دانه ها، غالت 3,135
یا سبزیجات غالفدار خشک کرده

متقاضیاتوماتیک84371000108

متقاضیاتوماتیک84378000108ـ سایر ماشین آالت و دستگاه ها3,136

ـ ماشین آالت و دستگاه هاي نانوایی، نان شیرینی پزي، بیسکویت سازي 3,137
یا براي تولید ماکارونی، اسپاگتی یا محصوالت همانند

متقاضیاتوماتیک84381000108

متقاضیاتوماتیک84382000108ـ ماشین آالت و دستگاه ها براي قنادي یا براي تولید کاکائو یا شکالت3,138

متقاضیاتوماتیک84383000108ـ ماشین آالت و دستگاه هاي قندسازي3,139
متقاضیاتوماتیک8438400058ـ ماشین آالت و دستگاه هاي آبجوسازي3,140

متقاضیاتوماتیک84385000108ـ  ماشین آالت و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت یا پرندگان خانگی3,141

ـ ماشین آالت و دستگاه ها براي آماده کردن میوه ها،  میوه هاي سخت 3,142
پوست یا سبزیجات

متقاضیاتوماتیک8438600058

متقاضیاتوماتیک8438800058ـ سایر ماشین آالت و دستگاه ها3,143
متقاضیاتوماتیک8438900056ـ اجزاء و قطعات3,144
متقاضیاتوماتیک8439100058ـ ماشین آالت و دستگاه ها براي ساختن خمیر از مواد سلولزي الیافی3,145
متقاضیاتوماتیک8439200058ـ ماشین آالت و دستگاه ها براي ساختن کاغذ یا مقوا3,146
متقاضیاتوماتیک84073290107ـ ـ ـ سایر3,147
متقاضینیاز کارشناسی84073310156ـ ـ ـ دوزمانه3,148

متقاضیاتوماتیک8407332056ـ ـ ـ موتور پیسیتونی تناوبی با ظرفیت حداکثر 1000 سی سی گاز سوز3,149

متقاضینیاز کارشناسی84073330106ـ ـ ـ سایر براي انواع موتور سیکلت3,150
متقاضینیاز کارشناسی84073340106ـ ـ ـ دوگانه سوز (بنزین و گاز)3,151
متقاضینیاز کارشناسی84073390156ـ ـ ـ سایر3,152
متقاضینیاز کارشناسی84073410106ـ ـ ـ گازسوز و دوگانه سوز (بنزین و گاز)3,153
متقاضینیاز کارشناسی84073490157ـ ـ ـ سایر3,154
متقاضینیاز کارشناسی84079000106ـ سایر موتورها3,155
متقاضینیاز کارشناسی8408100056ـ موتور براي به حرکت در آوردن وسایل نقلیه آبی3,156
متقاضینیاز کارشناسی8408201056ـ ـ ـ گاز سوز3,157
متقاضیاتوماتیک84082090107ـ ـ ـ سایر3,158
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متقاضیاتوماتیک84089010106--- سایر موتورها با قدرت تا 150 اسب بخار3,159
متقاضیاتوماتیک84089090106--- سایر3,160
متقاضینیاز کارشناسی8409100056ـ براي موتورهاي وسایل نقلیه هوایی3,161
متقاضیاتوماتیک84099110157ـ ـ ـ کیت کامل گازسوز3,162
متقاضیاتوماتیک84099120157ـ ـ ـ رینگ موتور3,163
متقاضیاتوماتیک84099130156ـ ـ ـ گژنپین3,164
متقاضیاتوماتیک84099140156ـ ـ ـ شاتون آهنگري شده بدون عملیات ماشین کاري3,165
متقاضیاتوماتیک84099190207ـ ـ ـ سایر3,166
متقاضیاتوماتیک84099910156ـ ـ ـ کیت کامل گازسوز3,167

ـ ـ ـ پیستون مربوط به موتورهاي درون سوز تراکمی- احتراقی (دیزل 3,168
و نیمه دیزل)

متقاضینیاز کارشناسی84099920156

متقاضیاتوماتیک8409993056ـ ـ ـ براي موتورهاي صنعتی3,169

ـ ماشین آالت و دستگاه ها براي استخراج یا تهیه چربی ها یا روغن هاي 3,170
نباتی ثابت یا حیوانی

متقاضیاتوماتیک8479200058

3,171
ـ پرس ها براي ساختن تخته از خرده چوب، تخته فیبر ساختمانی از 

چوب یا از سایر مواد چوبی و سایر ماشین آالت و دستگاه ها براي عمل 
آوردن چوب یا چوب پنبه.

متقاضیاتوماتیک8479300058

متقاضیاتوماتیک8479400058ـ ماشین هاي طناب سازي یا کابل سازي3,172

ـ ربات هاي صنعتی (Industrial robots) که در جاي دیگر گفته 3,173
نشده یا مشمول شماره هاي دیگر تعرفه نباشد.

متقاضیاتوماتیک8479500057

ـ ـ ـ کولرهاي آبی با هوادهی حداکثر 8000 فوت مکعب در دقیقه 3,174
?(C.F.M

متقاضیاتوماتیک847960105510

متقاضیاتوماتیک8479609058ـ ـ ـ سایر3,175
متقاضیاتوماتیک84797100108ـ ـ از نوع خاصی که در فرودگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد3,176
متقاضیاتوماتیک84797900108ـ ـ ـ سایر3,177

ـ ـ براي عمل آوردن فلزات، همچنین دستگاه هاي بوبین پیچی سیم 3,178
برق

متقاضیاتوماتیک8479810058

ـ ـ براي مخلوط کردن، ورزدادن، خرد کردن، ساییدن، غربال کردن، 3,179
الک کردن، هموژنیزه کردن، امولسیونه کردن یا به هم زدن

متقاضیاتوماتیک8479820058

متقاضیاتوماتیک84798910108ـ ـ ـ پرس هیدرولیک دندانسازي3,180
متقاضیاتوماتیک84798920108ـ ـ ـ دستگاه ویبراتور دندانسازي3,181
متقاضیاتوماتیک84798930106ـ ـ ـ پیگ سیگنالر3,182
متقاضیاتوماتیک84798940206ـ ـ ـ پیگ تمیز کننده لوله هاي نفت و گاز فاقد برس3,183
متقاضیاتوماتیک84798950158ـ ـ ـ ماشین آالت الستیک درآور3,184
متقاضیاتوماتیک84798960108ـ ـ ـ دستگاه هاي تست و شستشوي انژکتور خودرو هاي بنزینی3,185
متقاضیاتوماتیک84798970158ـ ـ ـ سیستم کامل شیشه باالبر خودرو3,186
متقاضیاتوماتیک8479899058ـ ـ ـ سایر3,187
متقاضیاتوماتیک8479901057ـ ـ ـ اجزاء و قطعات سیستم شیشه باالبر خودرو3,188
متقاضیاتوماتیک84821000107ـ بلبرینگ3,189

ـ رولبیرینگ مخروطی، همچنین رولربیرینگ هاي جفت و جور شده 3,190
مخروطی و غلتک مخروطی

متقاضیاتوماتیک84822000106

3,191(Spherical) متقاضیاتوماتیک84823000106ـ رولربیرینگ کروي
متقاضیاتوماتیک84824000106ـ رولربیرینگ سوزنی3,192
متقاضیاتوماتیک84825000106ـ سایر رولربیرینگ هاي استوانه اي3,193
متقاضیاتوماتیک84828000106ـ سایر، همچنین بلبرینگ، رولربیرینگ توأم شده3,194
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متقاضیاتوماتیک8482910056ـ ـ گلوله (ساچمه)، سوزن و غلتک3,195
متقاضیاتوماتیک8482990056ـ ـ سایر3,196
متقاضیاتوماتیک84831010106ـ ـ ـ مربوط به خودروهاي سواري، سوارکار و وانت3,197

ـ ـ ـ مربوط به خودروهاي اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت، 3,198
ماشین آالت راهسازي و کشاورزي

متقاضیاتوماتیک8483102056

متقاضیاتوماتیک84831030106ـ ـ ـ مربوط به موتورسیکلت3,199
متقاضیاتوماتیک8483109056ـ ـ ـ سایر3,200
متقاضیاتوماتیک84832000106ـ پوسته یاتاقان، توأم شده با بلبرینگ یا رولربیرینگ3,201

ـ پوسته یاتاقان، توام نشده با بلبرینگ یا رولربیرینگ، یاتاقان ساده 3,202
(Plain shaft bearing) محور

متقاضیاتوماتیک84833000106

متقاضیاتوماتیک84834010107--- جعبه دنده به استثناي جعبه دنده وسایل نقلیه قسمت هفدهم3,203
متقاضیاتوماتیک84834090106ـ ـ ـ سایر3,204
متقاضیاتوماتیک84835000106ـ چرخ لنگرو قرقره تسمه، همچنین بلوك قرقره3,205

3,206 ،(Drawing) کشش ،(Extruding) ماشین هاي اکسترودینگ
متقاضیاتوماتیک8444000058تکسچرینگ (Texturing) یا برش مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی.

مبادلهاتوماتیک8445110058ـ ـ ماشین هاي حالجی3,207
مبادلهاتوماتیک8445120058ـ ـ ماشین هاي شانه زنی3,208
مبادلهاتوماتیک8445130058ـ ـ ماشین هاي کشش یا فتیله کنی الیاف3,209
مبادلهاتوماتیک8445190058-ـ ـ  سایر3,210
مبادلهاتوماتیک8445200058ـ ماشین هاي ریسندگی مواد نسجی3,211
مبادلهاتوماتیک8445300058ـ ماشین دوال کردن یا تابیدن نخ نسجی3,212

ـ ماشین هاي نخ پیچی (از جمله ماسوره پیچی)، قرقره پیچی یا بازکردن 3,213
مواد نسجی

مبادلهاتوماتیک8445400058

مبادلهاتوماتیک8445900058ـ سایر3,214
مبادلهاتوماتیک8446100058ـ براي بافتن پارچه به عرض حداکثر 30 سانتیمتر3,215
مبادلهاتوماتیک8446210058ـ ـ داراي موتور (قدرت بافندگی)3,216
مبادلهاتوماتیک8446290058ـ ـ  سایر3,217

مبادلهاتوماتیک8446300058ـ براي بافتن پارچه به عرض بیشتر از 30 سانتیمتر، از نوع بدون ماکو3,218

مبادلهاتوماتیک8447110058ـ ـ با استوانه اي به قطر حداکثر 165 میلیمتر3,219
مبادلهاتوماتیک85043400156ـ ـ به قدرت بیشتر از 500 کیلو ولت آمپر3,220

--- انواع مبدل هاي DC/DC الکترونیکی (HYBRID) با ورودي و 3,221
خروجی صفر الی صد ولت و قدرت کمتر از 150 وات

مبادلهاتوماتیک8504401056

مبادلهاتوماتیک85044020206ـ ـ ـ شارژر باطري3,222
مبادلهاتوماتیک85044030206ـ ـ ـ منبع تغذیه رایانه3,223
مبادلهاتوماتیک85044040206ـ ـ ـ سایر منبع تغذیه3,224
3,225(Inverter) مبادلهاتوماتیک85044050206ـ ـ ـ کنترل دور موتور
3,226U.P.S مبادلهاتوماتیک85044060206ـ ـ ـ انواع
3,227?S.M.D مبادلهاتوماتیک8504407058ـ ـ ـ سلف
مبادلهاتوماتیک85044090206ـ ـ ـ سایر3,228
مبادلهاتوماتیک85045010206ـ ـ ـ کویل و القاکننده ها به قطر 35/6 میلی متر تا3,229
مبادلهاتوماتیک85045090206ـ ـ ـ سایر3,230
مبادلهاتوماتیک8504900056ـ اجزاء و قطعات3,231
مبادلهاتوماتیک85051100206ـ ـ  از فلز3,232
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مبادلهاتوماتیک85051900106ـ ـ سایر(مگنت سرامیکی)3,233
مبادلهاتوماتیک85052000206ـ کوپلینگ ها، کالج ها و ترمزهاي الکترومغناطیسی3,234
مبادلهاتوماتیک85059010156ـ ـ ـ سرهاي الکترومغناطیسی3,235
مبادلهاتوماتیک8505909056ـ ـ ـ سایر3,236

3,237
--- قوه هاي استوانه اي شکل به سایزهاي قلمی 

 (C/R14/UM2/LR14) متوسط (LR)، (AA/R6/UM3/LR6)
(LR) (D/R20/um1/LR20) بزرگ ،(LR)

متقاضیاتوماتیک85061010109

متقاضیاتوماتیک820210002610ـ اره دستی3,238
مبادلهاتوماتیک82022000206ـ تیغه اره نواري3,239
متقاضیاتوماتیک820231002610ـ ـ داراي قسمت عامل از فوالد3,240
مبادلهاتوماتیک8202390056ـ ـ سایر، به انضمام اجزاء و قطعات3,241
مبادلهاتوماتیک8202400056ـ تیغه اره زنجیري3,242
ـ تیغه اره هاي مستقیم براي کارکردن روي فلزات3,243 مبادلهاتوماتیک82029100106ـ 
مبادلهاتوماتیک82029900106ـ ـ سایر3,244
مبادلهاتوماتیک82034000209ـ لوله بر، پیچ بر، منگنه سوراخ کن و ابزارهاي همانند3,245
مبادلهاتوماتیک82051000159ـ ابزار براي سوراخ کردن، حدیده کردن یا قالویز کردن3,246
متقاضیاتوماتیک820530001510ـ رنده، اسکنه، مغار و ابزارهاي برنده همانند براي کار روي چوب3,247
مبادلهاتوماتیک82054010209ـ ـ ـ پیچ گوشتی با تستر ولتاژ (فازمتر)3,248
متقاضیاتوماتیک820551003210ـ ـ براي مصارف خانه داري3,249
متقاضیاتوماتیک820560002610ـ چراغ لحیم کاري و همانند3,250
مبادلهاتوماتیک82071300109ـ ـ داراي قسمت عامل از سرمت ها3,251
مبادلهاتوماتیک82071900109ـ ـ سایر، به انضمام اجزاء و قطعات3,252
3,253(AAA/LR03/AM4) مبادلهاتوماتیک8506102056ـ ـ ـ قوه  نیم قلمی
3,254(Round Cell) مبادلهاتوماتیک8506103059ـ ـ ـ قوه هاي دکمه اي
متقاضیاتوماتیک8415909056ـ ـ ـ سایر3,255
متقاضینیاز کارشناسی84161000266ـ مشعل هاي کوره براي سوخت مایع3,256
متقاضینیاز کارشناسی84162000266ـ سایر مشعل هاي کوره، همچنین مشعل هاي مختلط3,257

ـ سوخت رسان هاي مکانیکی (پیش کوره ها)، همچنین شبکه هاي 3,258
مکانیکی آنها، تخلیه کننده هاي مکانیکی خاکستر و وسایل همانند

متقاضیاتوماتیک84163000106

متقاضیاتوماتیک8416900056ـ اجزاء و قطعات3,259

3,260
ـ کوره ها و تنورها براي گداختن (Roasting)،  ذوب کردن یا تحت 

سایر عملیات حرارتی قراردادن کلوخه  هاي معدنی یا سولفورهاي طبیعی 
آهن و مس (Pyrites) یا فلزات

متقاضینیاز کارشناسی84171000157

متقاضینیاز کارشناسی84172000108ـ تنورهاي نانوایی یا بیسکویت پزي3,261
متقاضینیاز کارشناسی84178000157ـ سایر3,262
متقاضیاتوماتیک8417900057ـ اجزاء و قطعات3,263
متقاضینیاز کارشناسی841810005510ـ یخچال فریزرهاي توأم شده مجهز به درهاي خارجی جداگانه3,264
متقاضینیاز کارشناسی841821005510ـ  ـ نوع تراکمی3,265
متقاضینیاز کارشناسی841829005510ـ ـ سایر3,266
متقاضینیاز کارشناسی841830005510ـ فریزر از نوع صندوقی، به گنجاش حداکثر 800 لیتر3,267
متقاضینیاز کارشناسی841840005510ـ فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر 900 لیتر3,268

3,269
ـ سایر مبلمان (صندوقچه ها، کابینت ها، پیشخوان هاي نمایش، ویترین ها 
و همانند) براي نگهداري و نمایش، یکپارچه شده با تجهیزات سردکننده 

یا منجمدکننده.
متقاضینیاز کارشناسی841850005510
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متقاضینیاز کارشناسی84186110106--- دستگاه هاي سردکننده مخصوص نصب روي3,270

ـ ـ ـ جعبه  کامپیوتر شخصی (PC) شامل کلیه واحدها و متفرعات 3,271
داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه و هارد و غیره

متقاضیاتوماتیک84715010269

متقاضیاتوماتیک73151290156ـ ـ ـ سایر3,272
متقاضیاتوماتیک73151900156ـ ـ  اجزاء و قطعات3,273
متقاضینیاز کارشناسی73152000156ـ زنجیر مانع لغزندگی3,274
متقاضیاتوماتیک73158100156ـ ـ زنجیر با حلقه هاي داراي تکیه گاه3,275
متقاضیاتوماتیک73158200156ـ ـ سایر زنجیرها، با حلقه هاي جوش داده شده3,276
متقاضیاتوماتیک73158900156ـ ـ سایر3,277
متقاضیاتوماتیک73159000106ـ سایر اجزاء و قطعات3,278

لنگر کشتی، چنگک کشتی و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از 3,279
فوالد.

مبادلهاتوماتیک7316000056

3,280

 ،(Corrugated nail)پونز،  میخ مسمار ،(Tack) میخ، میخ سرپهن
میخ دوپا (Staple) (غیر از آنهایی که مشمول شماره 05  83 

می شوند) و اشیاء همانند از چدن، آهن یا از فوالد، حتی داراي سر از 
مواد دیگر، باستثناي آنهایی که سر مسی دارند.

متقاضیاتوماتیک73170000269

متقاضیاتوماتیک73181900266ـ ـ سایر3,281
متقاضیاتوماتیک73182100266ـ ـ واشر فنري و واشرهاي خاردار فنري3,282
متقاضیاتوماتیک73182200266ـ ـ سایر واشرها3,283
متقاضینیاز کارشناسی73182300266ـ ـ  میخ پرچ3,284
متقاضیاتوماتیک73182400266ـ ـ خار و میخ اشپیل3,285
متقاضیاتوماتیک731940001010ـ سنجاق قفلی و سایر سنجاق ها3,286
مبادلهاتوماتیک7319901056ـ ـ ـ سوزن گلدوزي، رفوگري یا گلدوزي و قالب دوزي3,287
مبادلهاتوماتیک73199090106ـ ـ ـ سایر3,288
متقاضیاتوماتیک732111105510ـ ـ ـ اجاق گاز فردار مبله3,289
متقاضیاتوماتیک732111205510ـ ـ ـ اجاق گاز رومیزي توکار3,290
متقاضیاتوماتیک732111305510ـ ـ ـ فر گازي توکار3,291
متقاضیاتوماتیک732111905510ـ ـ ـ سایر3,292
متقاضیاتوماتیک732112005510ـ ـ با سوخت مایع3,293
3,294(Solid fuel) متقاضیاتوماتیک732119005510ـ ـ سایر، شامل وسایل با سوخت جامد
متقاضیاتوماتیک732181005510ـ ـ با سوخت گازي یا هم با گاز و هم با سایر سوخت ها3,295
متقاضیاتوماتیک732182005510ـ ـ با سوخت مایع3,296
متقاضیاتوماتیک732189005510ـ ـ سایر، شامل وسایل با سوخت جامد3,297
متقاضینیاز کارشناسی84186190206ـ ـ ـ سایر3,298
متقاضینیاز کارشناسی84186910269ـ ـ ـ انواع چیلرهاي جذبی3,299
متقاضینیاز کارشناسی84186990269ـ ـ ـ سایر3,300

ـ ـ  مبل هاي طراحی شده براي گذاشتن تجهیزات سردکننده یا 3,301
منجمدکننده

متقاضیاتوماتیک8418910056

متقاضینیاز کارشناسی8418991056ـ ـ ـ اجزاء و قطعات چیلرهاي جذبی3,302

ـ ـ ـ انواع درب یخچال، یخچال فریزر، فریزر و ساید باي ساید از نوع 3,303
خانگی

متقاضیاتوماتیک841899204010

ـ ـ ـ انواع کابینت یخچال، یخچال فریزر، فریزر و ساید باي ساید از نوع 3,304
خانگی

متقاضینیاز کارشناسی841899304010

--- کندانسور و اواپراتور دستگاه-هاي شماره 84181000، 3,305
84182900 ،84182100

متقاضینیاز کارشناسی84189940106
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متقاضیاتوماتیک84189990107ـ ـ ـ سایر3,306
متقاضینیاز کارشناسی841911103210ـ ـ ـ پکیچ دومنظوره (آبگرم بهداشتی و گرمایشی)3,307
متقاضینیاز کارشناسی841911905510ـ ـ ـ سایر3,308
متقاضینیاز کارشناسی84191900208ـ ـ  سایر3,309
متقاضینیاز کارشناسی84192010108ـ ـ ـ اتوکالو دندانپزشکی تا حجم 24 لیتر3,310
متقاضینیاز کارشناسی8419209058ـ ـ ـ سایر3,311
متقاضیاتوماتیک84193100108ـ ـ براي محصوالت کشاورزي3,312
متقاضیاتوماتیک84193200108ـ ـ براي چوب، خمیر کاغذ،  کاغذ یا مقوا3,313
متقاضینیاز کارشناسی84193900108ـ ـ سایر3,314
متقاضینیاز کارشناسی84194000158ـ مجموعه ماشین آالت (Plants) تقطیر یا تصفیه3,315
متقاضیاتوماتیک732394102610ـ ـ ـ اجزاء و قطعات3,316
متقاضیاتوماتیک732394905510ـ ـ ـ سایر3,317
متقاضیاتوماتیک732399102610ـ ـ ـ اجزاء و قطعات3,318
متقاضیاتوماتیک732399905510ـ ـ ـ سایر3,319
متقاضینیاز کارشناسی732410005510ـ ظرفشویی و روشویی، از فوالد زنگ نزن3,320
متقاضیاتوماتیک732421005510ـ ـ  از چدن، حتی لعاب داده شده3,321
متقاضیاتوماتیک732429005510ـ ـ سایر3,322
مبادلهاتوماتیک73249000206ـ سایر، همچنین اجزاء و قطعات3,323
متقاضیاتوماتیک732510002610ـ از چدن غیرچکش خوار3,324
متقاضیاتوماتیک7325910055ـ ـ گلوله و مصنوعات همانند براي آسیاب3,325
متقاضیاتوماتیک7325990055ـ ـ  سایر3,326
متقاضیاتوماتیک7326110055ـ ـ گلوله و اشیاء همانند براي دستگاه هاي خردکننده3,327
متقاضیاتوماتیک7326190055ـ ـ سایر3,328
متقاضیاتوماتیک732620002610ـ مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي3,329
متقاضیاتوماتیک7326901056ـ ـ ـ چپلت مورد مصرف در صنایع ریخته گري3,330

متقاضیاتوماتیک7326902056ـ ـ ـ دوك فنري استنلس استیل مورد مصرف در صنایع رنگرزي نساجی3,331

ـ ـ ـ مفتول فنري مارپیچ مستحکم شده با وایر کریر مورد مصرف در 3,332
ساخت نوار دور درب هاي خودرو

متقاضیاتوماتیک7326903055

ـ ـ ـ تسمه فوالدي ضد زنگ دستگاه پرس نئوپان با عرض بیش از 2 3,333
متر.

متقاضیاتوماتیک7326904055

متقاضیاتوماتیک73269050510ـ ـ ـ راهنماي نوار ویدئو3,334
متقاضیاتوماتیک73269060205ـ ـ ـ گلوله فوالدي به شکل منظم کروي و کالیبره نشده3,335
مبادلهاتوماتیک7326909057ـ ـ ـ سایر3,336
متقاضیاتوماتیک7401000054مات مس؛ مس سیمان (مس مرسوب .3,337
متقاضیاتوماتیک7402000053مس تصفیه نشده؛ آنود از مس براي تصفیه الکترولیتیک.3,338
متقاضیاتوماتیک7403110053ـ ـ کاتود و قطعات کاتود3,339
متقاضیاتوماتیک7403120053ـ ـ  شمش مفتول سازي3,340

ـ ماشین هاي پیچیدن، بازکردن، تاکردن، برش دادن یا کنگره دار کردن 3,341
منسوجات

متقاضیاتوماتیک8451500058

متقاضیاتوماتیک8451800058ـ سایر ماشین هاي آالت و دستگاه ها3,342
متقاضیاتوماتیک8451900056ـ اجزاء و قطعات3,343
متقاضیاتوماتیک845210005510ـ چرخ دوزندگی از نوع خانگی3,344
متقاضیاتوماتیک84522100510ـ ـ دستگاه هاي اتوماتیک3,345
متقاضیاتوماتیک8452290057ـ ـ سایر3,346
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متقاضیاتوماتیک8452300056ـ سوزن چرخ دوزندگی3,347

ـ ماشین آالت و دستگاه هاي آماده کردن، دباغی کردن یا عمل آوردن 3,348
پوست یا چرم

متقاضیاتوماتیک84531000108

متقاضیاتوماتیک8453200058ـ ماشین آالت و دستگاه هاي ساختن یا تعمیرکردن کفش3,349
متقاضیاتوماتیک8453800058ـ سایر ماشین آالت و دستگاه ها3,350
متقاضیاتوماتیک8453900056ـ اجزاء و قطعات3,351
متقاضیاتوماتیک8454100057ـ کانورتورها (مبدل-ها)3,352
متقاضیاتوماتیک8454200056ـ قالب-هاي  شمش ریزي و مالقه-هاي فلزریزي3,353
مبادلهاتوماتیک7410210055ـ ـ از مس تصفیه شده3,354
مبادلهاتوماتیک7410220055ـ ـ از آلیاژهاي مس3,355
متقاضیاتوماتیک7411101056ـ ـ ـ لوله هاي مسی آجدار از داخل3,356
مبادلهاتوماتیک7411102056ـ ـ ـ لوله هاي مسی با قطر داخلی 2 میلیمتر و کمتر3,357
متقاضیاتوماتیک7411109056ـ ـ ـ سایر لوله هاي مسی3,358
متقاضیاتوماتیک7411210056ـ ـ براساس مس ـ روي (برنج)3,359
متقاضیاتوماتیک7411220056ـ ـ براساس مس ـ نیکل یا مس ـ نیکل ـ روي (ورشو)3,360
متقاضیاتوماتیک7411290056ـ ـ سایر3,361
متقاضیاتوماتیک7412100056ـ از مس تصفیه شده3,362
متقاضیاتوماتیک7412200056ـ از آلیاژهاي مس3,363

طناب، کابل، نوار گیس باف و همانند، از مس که براي مصرف برق عایق 3,364
نشده باشند.

متقاضیاتوماتیک74130000157

متقاضیاتوماتیک741510002010ـ میخ و میخ سرپهن، پونز، میخ دو پا و اشیاء همانند3,365
متقاضیاتوماتیک7415210056ـ ـ واشر ( همچنین واشر فنري)3,366
متقاضیاتوماتیک74152900106ـ ـ سایر3,367
متقاضیاتوماتیک74153300106ـ ـ پیچ، پیچ مهره خور و مهره3,368
متقاضیاتوماتیک74153900106ـ ـ سایر3,369
متقاضیاتوماتیک741810105510ـ ـ ـ قلمزنی، صنایع دستی3,370
متقاضیاتوماتیک741810205510ـ ـ ـ فیروزه کوب، صنایع دستی3,371
متقاضینیاز کارشناسی84212100157ـ ـ براي از صافی گذراندن یا تصفیه کردن آب3,372
متقاضیاتوماتیک84212200108ـ ـ براي از صافی گذراندن یا تصفیه کردن نوشیدنی ها غیر ازآب3,373
متقاضیاتوماتیک84212300157ـ ـ صافی هاي روغن یا مواد سوختی براي موتورهاي درون سوز3,374
3,375(U.H.T) متقاضیاتوماتیک8421291058ـ ـ ـ سیستم هاي اولترافیلتراسیون

ـ ـ ـ فیلترهاي مخصوص ماشین آالت داروسازي ، طبی، آزمایشگاه 3,376
تشخیص پزشکی

متقاضیاتوماتیک8421292056

متقاضینیاز کارشناسی8421293052ـ ـ ـ فیلتر آماده شده جهت استفاده در ست هاي تزریق خون و سرم3,377

متقاضینیاز کارشناسی84212990158ـ ـ ـ سایر3,378
متقاضیاتوماتیک84213100206ـ ـ صافی هاي هواي ورودي براي موتورهاي درون سوز3,379
متقاضیاتوماتیک84213910206ـ ـ ـ فیلترهاي تصفیه دود اگزوز خودرو بصورت کامل3,380

3,381 (Sub strate) ـ ـ ـ هسته مرکزي فیلترهاي تصفیه دود اگزوز خودرو
و پوشش داده نشده

متقاضیاتوماتیک8421392058

متقاضیاتوماتیک8421393056- - - هسته مرکزي فیلتر تصفیه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده3,382
متقاضینیاز کارشناسی8421394057- - - فیلتر رطوبت گیرگاز، جهت دستگاههاي مبرد و تهویه مطبوع3,383
متقاضینیاز کارشناسی84213990157ـ ـ ـ سایر3,384
متقاضیاتوماتیک8421910058ـ ـ ماشین هاي گریز از مرکز، همچنین خشک کن هاي گریز از مرکز3,385
متقاضیاتوماتیک8421990058ـ ـ سایر3,386
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متقاضینیاز کارشناسی842211005510ـ ـ  از نوع خانگی3,387
متقاضینیاز کارشناسی842219003210ـ ـ سایر3,388
3,389(Stainless steel) مبادلهاتوماتیک7304110056ـ ـ از فوالد زنگ نزن
متقاضیاتوماتیک73041910106ـ ـ ـ اندود شده3,390
مبادلهاتوماتیک73041990107ـ ـ ـ سایر3,391
مبادلهاتوماتیک7304220056ـ ـ لوله حفاري از فوالد زنگ نزن3,392
مبادلهاتوماتیک7304230057ـ ـ سایر لوله هاي حفاري3,393
مبادلهاتوماتیک7304240056ـ ـ سایر، از فوالد زنگ نزن3,394
مبادلهاتوماتیک73042900107ـ ـ سایر3,395

مبادلهاتوماتیک73043100106ـ ـ سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن کاسته شده3,396

مبادلهاتوماتیک73043900107ـ ـ سایر3,397

مبادلهاتوماتیک73044100156ـ ـ سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن کاسته شده)3,398

مبادلهاتوماتیک73044900156ـ ـ سایر3,399
مبادلهاتوماتیک73045900106ـ ـ سایر3,400
مبادلهاتوماتیک73049000106ـ سایر3,401
متقاضیاتوماتیک73051100207ـ ـ جوش داده شده از درازا با قوس (ARC) الکتریکی غوطه ور3,402
متقاضیاتوماتیک73051200206ـ ـ  سایر، جوش داده شده از درازا3,403
متقاضیاتوماتیک73051910206ـ ـ ـ اندود شده3,404
متقاضیاتوماتیک73051990206ـ ـ ـ سایر3,405

ـ لوله براي جداره سازي از نوعی که براي حفاري نفت یا گاز به کار برده 3,406
می شود

متقاضیاتوماتیک73052000156

متقاضیاتوماتیک73053100156ـ ـ جوش داده شده از درازا3,407
متقاضیاتوماتیک73053900156ـ ـ سایر3,408
متقاضیاتوماتیک761520005510ـ  لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها3,409
متقاضیاتوماتیک761610104010ـ ـ ـ میخ پرچ3,410
متقاضیاتوماتیک761610902610ـ ـ ـ سایر3,411
مبادلهاتوماتیک76169100159ـ ـ توري، شبکه و پرچین، از مفتول آلومینیوم3,412
متقاضیاتوماتیک761699002610ـ ـ سایر3,413
مبادلهاتوماتیک7801100053ـ سرب تصفیه شده3,414

مبادلهاتوماتیک7801910053ـ ـ داراي آنتیموان به عنوان عنصر دیگري که برحسب وزن اولویت دارد3,415

ـ ـ ـ براي تصفیه محتوي 02/0 درصد وزنی یا بیشتر  نقره و کمتر از 2 3,416
درصد نقره

مبادلهاتوماتیک7801991053

مبادلهاتوماتیک7801992054ـ ـ ـ آلیاژهاي سرب3,417
مبادلهاتوماتیک7801999054ـ ـ ـ سایر3,418
مبادلهنیاز کارشناسی7802000053قراضه و ضایعات سرب.3,419

ـ ـ ورق، نوار و ورقه هاي نازك (Foil) به ضخامت حداکثر 2/0 میلیمتر 3,420
(بدون در نظر گرفتن تکیه گاه)

مبادلهاتوماتیک7804110055

مبادلهاتوماتیک7804190055ـ ـ سایر3,421
مبادلهاتوماتیک7804200053ـ پودر و فلس3,422

ـ ـ ـ ظروف با پوشش سربی ضد پرتو، براي حمل و نقل یا نگهداري 3,423
مواد رادیواکتیو

مبادلهاتوماتیک7806001057

مبادلهاتوماتیک7806009059ـ ـ ـ سایر3,424
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متقاضیاتوماتیک7901110053ـ  ـ که از لحاظ وزن 99/99 درصد یا بیشتر روي داشته باشد3,425

ـ ـ ـ محتوي 95/99 درصد وزنی یا بیشتر اما کمتر از 99/99 درصد 3,426
وزنی روي

متقاضیاتوماتیک7901121056

ـ ـ ـ محتوي 90/99 درصد وزنی یا بیشتر اما کمتر از 95/99 درصد 3,427
وزنی روي

متقاضیاتوماتیک7901122056

متقاضیاتوماتیک7901129053ـ ـ ـ کمتر از 90/99 درصد وزنی روي3,428
مبادلهاتوماتیک7901200054ـ آلیاژهاي روي3,429
مبادلهنیاز کارشناسی7902000053قراضه و ضایعات روي.3,430
متقاضیاتوماتیک79031000153ـ گرد روي3,431
متقاضیاتوماتیک7903900053ـ سایر3,432
مبادلهاتوماتیک7904000056میله، پروفیل و مفتول،  از روي.3,433
مبادلهاتوماتیک7905000055صفحه، ورق، نوار و ورقه نازك (Foil)، از روي.3,434

ـ ـ ـ  لوله، لوازم و اتصاالت لوله کشی (Fittings) (مثالً کوپلینگ، 3,435
زانویی، مهره و ماسوره) از روي

مبادلهاتوماتیک7907001056

مبادلهاتوماتیک79070090109ـ ـ  ـ سایر3,436
مبادلهاتوماتیک8001100054ـ قلع غیرممزوج3,437
مبادلهاتوماتیک8001200054ـ آلیاژهاي قلع3,438
مبادلهنیاز کارشناسی8002000053قراضه و ضایعات قلع.3,439
مبادلهاتوماتیک8003000056میله، پروفیل و مفتول، از قلع.3,440

3,441
ـ ـ ـ  ورقه و نوارهاي (Foil) از قلع (حتی چاپ شده یا ملصق شده بر 

روي کاغذ، مقوا، مواد پالستیک یا روي تکیه گاه از مواد حداکثر 2/0 
میلیمتر (بدون در نظر گرفتن تکیه گاه) پودر و فلس قلع

مبادلهاتوماتیک8007001056

ـ ماشین  آالت و دستگاه ها براي تمیزکردن یا خشک  کردن بطري یا 3,442
سایر ظروف

متقاضینیاز کارشناسی84222000108

متقاضینیاز کارشناسی3,443####################################84223000108

3,444
ـ سایر ماشین آالت و دستگاه هاي بسته بندي کردن یا لفاف کردن کاالها 

(همچنین ماشین آالت و دستگاه هاي براي لفاف کردن با فرآیند 
((Heat Shrink (حرارتی

متقاضینیاز کارشناسی84224000108

متقاضیاتوماتیک8422901056ـ ـ ـ اجزاء و قطعات تعرفه 3,44584221100
متقاضیاتوماتیک8422909058ـ ـ ـ سایر3,446

- ترازوي توزین اشخاص، همچنین ترازوي توزین نوزادان، ترازوهاي 3,447
خانگی

متقاضینیاز کارشناسی842310004010

متقاضینیاز کارشناسی84232000158ـ باسکول براي توزین استمراري کاال روي نقاله3,448

ـ باسکول توزین ثابت و ترازوها و باسکول کیسه گیري یا کیله گیري، 3,449
(Hopper Scales) همچنین ترازوهاي قیفی شکل

متقاضینیاز کارشناسی84233000208

متقاضینیاز کارشناسی84238100208ـ ـ با ظرفیت توزین حداکثر 30  کیلوگرم3,450

ـ ـ ـ باسکول الکترونیکی سیار با ظرفیت توزین 500 کیلوگرم  تا 3,451
حداکثر 5000 کیلوگرم

متقاضینیاز کارشناسی84238210158

متقاضینیاز کارشناسی84238290208ـ ـ ـ سایر3,452
متقاضینیاز کارشناسی84238910158ـ ـ ـ سایر باسکول هاي الکترونیکی سیار3,453
متقاضینیاز کارشناسی84238990158ـ ـ ـ سایر3,454
متقاضیاتوماتیک741810305510ـ ـ ـ میناکاري شده، صنایع دستی3,455
متقاضیاتوماتیک741810905510ـ ـ ـ سایر؛ اجزا و قطعات3,456
متقاضیاتوماتیک741820005510ـ لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها3,457
متقاضیاتوماتیک741910005510ـ زنجیر و اجزاء و قطعات آن3,458
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ـ ـ ریخته گري شده، قالب ریزي شده، پرس شده یا آهنگري شده، لیکن 3,459
کار بیشتر روي آن انجام نشده باشد

متقاضیاتوماتیک74199100206

متقاضیاتوماتیک741999105510ـ ـ ـ قلمزنی، صنایع دستی3,460
متقاضیاتوماتیک741999205510ـ ـ ـ فیروزه کوب، صنایع دستی3,461
متقاضیاتوماتیک741999305510ـ ـ ـ میناکاري شده، صنایع دستی3,462
متقاضیاتوماتیک741999405510ـ ـ ـ صنایع دستی از ورشو3,463
متقاضیاتوماتیک741999905510ـ ـ  ـ سایر3,464
مبادلهاتوماتیک7501100056ـ مات نیکل3,465

مبادلهاتوماتیک7501200056ـ سینترهاي اکسید نیکل و سایر محصوالت واسطه اي متالورژي نیکل3,466

مبادلهاتوماتیک7502100057ـ نیکل غیر ممزوج3,467
مبادلهاتوماتیک7502200056ـ آلیاژهاي نیکل3,468
مبادلهنیاز کارشناسی7503000056قراضه و ضایعات نیکل.3,469
مبادلهاتوماتیک7504000056پودر و فلس نیکل.3,470
مبادلهاتوماتیک7505110056ـ ـ از نیکل غیر ممزوج3,471
مبادلهاتوماتیک7505120056ـ ـ از آلیاژهاي نیکل3,472
مبادلهاتوماتیک7505210056ـ ـ از نیکل، غیر ممزوج3,473
مبادلهاتوماتیک7505220056ـ ـ از آلیاژهاي نیکل3,474
مبادلهاتوماتیک7506100056ـ از نیکل، غیر ممزوج3,475
مبادلهاتوماتیک7506200056ـ از آلیاژهاي نیکل3,476
مبادلهاتوماتیک7507110056ـ ـ  از نیکل، غیرممزوج3,477
مبادلهاتوماتیک7507120056ـ ـ از آلیاژهاي نیکل3,478
3,479«Fittings» مبادلهاتوماتیک7507200056ـ لوازم و اتصاالت لوله کشی
مبادلهاتوماتیک7508101056ـ ـ ـ شابلون دستگاه چاپ روتاري با عرض دو متر و کمتر3,480
مبادلهاتوماتیک7508109056ـ ـ ـ سایر3,481
مبادلهاتوماتیک7508900055ـ  سایر.3,482
متقاضیاتوماتیک7601100053ـ آلومینیوم غیرممزوج3,483
متقاضینیاز کارشناسی7110210059ـ ـ به اشکال خام یا پودر3,484
متقاضینیاز کارشناسی7110290059ـ ـ سایر3,485
متقاضینیاز کارشناسی7110310059ـ ـ به اشکال خام یا پودر3,486
متقاضینیاز کارشناسی7110390059ـ ـ  سایر3,487
متقاضینیاز کارشناسی7110410059ـ ـ به اشکال خام یا پودر3,488
متقاضینیاز کارشناسی7110490059ـ ـ سایر3,489

فلزات معمولی، نقره یا طال، داراي روکش یا پوشش از پالتین، به اشکال 3,490
کار نشده یا نیمه ساخته.

مبادلهنیاز کارشناسی7111000059

متقاضینیاز کارشناسی7112300059ـ خاکستر حاوي فلز گرانبها یا ترکیبات از فلز گرانبها3,491

ـ ـ از طال، همچنین فلز داراي روکش یا پوشش از طال، به استثناي 3,492
فضوالت داراي سایر فلزات گرانبها

مبادلهنیاز کارشناسی7112910059

ـ ـ از پالتین،  همچنین فلز داراي روکش با پوشش از پالتین، باستثناي 3,493
فضوالت داراي سایر فلزات گرانبها

مبادلهنیاز کارشناسی7112920059

مبادلهنیاز کارشناسی7112990059ـ ـ سایر3,494
متقاضینیاز کارشناسی711311101510ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع3,495
متقاضینیاز کارشناسی711311901510ـ ـ ـ سایر3,496
متقاضینیاز کارشناسی711319101510ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع3,497
متقاضینیاز کارشناسی711319901510ـ ـ ـ سایر3,498
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متقاضینیاز کارشناسی711320101510ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع3,499
متقاضینیاز کارشناسی711320901510ـ ـ ـ سایر3,500
متقاضینیاز کارشناسی711411101510ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، صنایع دستی3,501
متقاضینیاز کارشناسی711411201510ـ ـ ـ ملیله کاري، صنایع دستی3,502
متقاضینیاز کارشناسی711411301510ـ ـ ـ مرصع3,503
متقاضینیاز کارشناسی711411901510ـ ـ ـ سایر3,504
مبادلهنیاز کارشناسی8108300053ـ قراضه و ضایعات3,505
مبادلهاتوماتیک8108900053ـ سایر3,506
مبادلهاتوماتیک8109200053ـ زیرکونیم به صورت کار نشده؛ پودر3,507
مبادلهنیاز کارشناسی8109300053ـ قراضه و ضایعات3,508
مبادلهنیاز کارشناسی8109900053ـ سایر3,509
مبادلهاتوماتیک8110100053ـ آنتیموان به صورت کارنشده، پودر3,510
مبادلهنیاز کارشناسی8110200053ـ قراضه و ضایعات3,511
مبادلهاتوماتیک8110900053ـ سایر3,512
مبادلهاتوماتیک8111000053منگنز و مصنوعات از منگنز، همچنین قراضه و ضایعات.3,513
مبادلهاتوماتیک8112120053ـ ـ به صورت کارنشده؛ پودر3,514
مبادلهنیاز کارشناسی8112130053ـ ـ  قراضه و ضایعات3,515
مبادلهاتوماتیک8112190053ـ ـ سایر3,516
مبادلهاتوماتیک8112210053ـ ـ به صورت کار نشده؛ پودر3,517
مبادلهنیاز کارشناسی8112220053ـ ـ قراضه و ضایعات3,518
مبادلهاتوماتیک8112290053ـ ـ سایر3,519
مبادلهاتوماتیک8112510053ـ ـ به صورت کار نشده؛ پودر3,520
مبادلهنیاز کارشناسی8112520053ـ ـ قراضه و ضایعات3,521
مبادلهاتوماتیک8112590053ـ ـ سایر3,522
مبادلهنیاز کارشناسی8112920053ـ ـ به صورت کار نشده؛ قراضه و ضایعات؛ پودر3,523
مبادلهاتوماتیک8112990053ـ ـ سایر3,524
مبادلهنیاز کارشناسی8113000053سرمت ها و مصنوعات از سرمت ها، همچنین قراضه و ضایعات.3,525
متقاضیاتوماتیک820110003210ـ بیل و بیلچه3,526
متقاضیاتوماتیک820130003210ـ کلنگ به هر شکل، کج بیل، کج بیل باغبانی، شن کش، گل تراش3,527

ـ قیچی باغبانی ( از جمله قیچی براي بریدن گوشت پرندگان) که با 3,528
یک دست کار می کند

متقاضیاتوماتیک820150001010

ـ قیچی پرچین بر، قیچی باغبانی و ابزارهاي همانند که با دو دست کار 3,529
می کند

متقاضیاتوماتیک820160002610

ـ سایر ابزارهاي دستی از نوعی که در کشاورزي، باغبانی و گلکاري یا 3,530
جنگلداري مورد استفاده قرار می گیرد

مبادلهاتوماتیک82019000158

متقاضینیاز کارشناسی711419201510ـ ـ ـ ملیله کاري شده، صنایع دستی3,531
متقاضینیاز کارشناسی711419301510ـ ـ ـ مرصع3,532
مبادلهنیاز کارشناسی71141990109ـ ـ ـ سایر3,533
مبادلهنیاز کارشناسی71142000159ـ  از فلزات معمولی داراي روکش یا پوشش از فلزات گرانبها3,534

مبادلهنیاز کارشناسی7115100056ـ کاتالیزورها به شکل تور (Wire cloth) یا شبکه (Grill)،  از پالتین3,535

مبادلهنیاز کارشناسی7115900059ـ سایر3,536
مبادلهاتوماتیک71161000329ـ از مروارید طبیعی یا پرورده3,537

ـ از سنگ هاي گرانبها یا نیمه گرانبها (طبیعی، سنتتیک یا دوباره 3,538
ساخته)

مبادلهنیاز کارشناسی71162000329
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مبادلهاتوماتیک71171100209ـ ـ دکمه سردست و دکمه هاي همانند3,539
مبادلهاتوماتیک71171900209ـ ـ سایر3,540
مبادلهاتوماتیک71179000209ـ سایر3,541
متقاضینیاز کارشناسی71181000510ـ سکه هاي غیر رایج، باستثناي سکه هاي طال3,542
متقاضینیاز کارشناسی71189000510ـ سایر3,543
متقاضیاتوماتیک7201100053ـ چدن خام غیرممزوج داراي 5/0 درصد وزنی یا کمتر فسفر3,544
متقاضیاتوماتیک7201200053ـ چدن خام غیرممزوج داراي بیش از 5/0 درصد وزنی فسفر3,545
متقاضیاتوماتیک7201500054ـ چدن خام ممزوج؛ چدن اشپیگل3,546
متقاضیاتوماتیک72021100155ـ ـ داراي بیش از 2 درصد وزنی کربن3,547
متقاضیاتوماتیک72021910155ـ ـ ـ داراي حداکثر 1 درصد  وزنی کربن، به صورت پودر3,548
متقاضیاتوماتیک72021920154ـ ـ ـ داراي حداکثر 1 درصد وزنی کربن، سایر اشکال غیر از پودر3,549

ـ ـ ـ داراي بیش از 1 درصد  و حداکثر 2 درصد وزنی کربن، به صورت 3,550
پودر

متقاضیاتوماتیک72021930155

ـ ـ ـ داراي بیش از 1 درصد و حداکثر 2 درصد وزنی کربن، سایر 3,551
اشکال غیر از پودر

متقاضیاتوماتیک72021990154

ـ ـ ـ داراي بیش از 55 درصد ولی مساوي یا کمتر از 80 درصد وزنی 3,552
سیلیسیوم

متقاضیاتوماتیک72022110155

ـ ـ ـ داراي بیش از 80 درصد ولی مساوي یا کمتر از 90 درصد وزنی 3,553
سیلیسیوم

متقاضیاتوماتیک72022120155

متقاضیاتوماتیک72022190155ـ ـ ـ داراي بیش از 90 درصد وزنی سیلیسیوم3,554
متقاضیاتوماتیک72022900155ـ ـ  سایر3,555
متقاضیاتوماتیک72023000155ـ فروسیلیکو منگنز3,556

متقاضیاتوماتیک72024110155ـ ـ ـ داراي بیش از 4 درصد ولی مساوي یا کمتر از 6 درصد وزنی کربن3,557

متقاضیاتوماتیک72024120155ـ ـ ـ داراي بیش از 6 درصد وزنی کربن3,558
متقاضیاتوماتیک72024130155ـ ـ ـ داراي 60 درصد وزنی یا کمتر کروم3,559
متقاضیاتوماتیک72024190155ـ ـ ـ داراي بیش از 60 درصد وزنی کروم3,560
متقاضیاتوماتیک72061000153ـ شمش3,561
متقاضیاتوماتیک72069000154ـ سایر3,562
متقاضیاتوماتیک72071900154ـ ـ  سایر3,563
متقاضیاتوماتیک72072000154ـ داراي 25 درصد وزنی یا بیشتر کربن3,564

ـ به صورت طومار (Coil)، فقط گرم نوردشده، داراي طرح و نقوش به 3,565
صورت برجسته

متقاضیاتوماتیک72081000204

متقاضیاتوماتیک72082500204ـ ـ به ضخامت 75/4 میلیمتر یا بیشتر3,566
متقاضیاتوماتیک72082600204ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از3,567
متقاضیاتوماتیک72082700204ـ ـ به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر3,568

متقاضیاتوماتیک72083610204ـ ـ ـ به ضخامت 16 میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از 1850 میلیمتر3,569

3,570
ـ ـ ـ عرض 1500 میلیمتر و باالتر با گریدهاي 60X و باالتر جهت 

تولید لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی 
( API5L براساس استاندارد)

مبادلهاتوماتیک72083620204

متقاضیاتوماتیک72083690204ـ ـ ـ سایر3,571

3,572
ـ ـ ـ عرض 1500 میلیمتر و باالتر با گریدهاي 60X و باالتر جهت 

تولید لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی 
( API5L براساس استاندارد)

مبادلهاتوماتیک72083710204
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متقاضیاتوماتیک72083790204ـ ـ ـ سایر3,573
متقاضیاتوماتیک72083800204ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از3,574
متقاضیاتوماتیک72083900204ـ ـ به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر3,575

ـ به صورت غیر طومار، فقط گرم نورد شده، داراي طرح و نقوش به 3,576
صورت برجسته 

متقاضیاتوماتیک72084000205

متقاضیاتوماتیک72085110205ـ ـ ـ ورق به عرض بیشتر از 1850 میلیمتر3,577
متقاضیاتوماتیک72101200265ـ ـ به ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر3,578

ـ آبکاري شده (Plated) یا اندوده شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب 3,579
و قلع

متقاضیاتوماتیک72102000265

متقاضیاتوماتیک72103000265ـ آبکاري شده یا اندود شده با روي به طریق الکترولیت3,580
متقاضیاتوماتیک72104100265ـ ـ کنگره اي3,581
متقاضیاتوماتیک72104900265ـ ـ سایر3,582

ـ آبکاري شده (Plated) یا اندود شده با اکسیدهاي کروم یا با کروم و 3,583
اکسیدهاي کروم

متقاضیاتوماتیک72105000265

متقاضیاتوماتیک72106100265ـ ـ آبکاري شده یا اندوده شده با آلیاژهاي روي ـ آلومینیوم3,584
متقاضیاتوماتیک72106900265ـ ـ سایر3,585
متقاضیاتوماتیک72109000265ـ سایر3,586

3,587
ـ ـ نورد شده از چهار طرف یا نورد شده در دستگاه شیاردار بسته 

(Closed box pass)، با پهناي بیش از 150 میلیمتر و ضخامت 4 
میلیمتر یا بیشتر، به صورت غیر طومار و بدون طرح و نقش برجسته

متقاضیاتوماتیک72111300205

متقاضیاتوماتیک72111400205ـ ـ سایر، به ضخامت 75/4 میلیمتر یا بیشتر3,588
متقاضیاتوماتیک72111910205ـ ـ ـ با ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر3,589
متقاضیاتوماتیک72111990205ـ ـ ـ سایر3,590
متقاضیاتوماتیک72112310205ـ ـ ـ به ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر3,591
متقاضیاتوماتیک72112390205ـ ـ ـ سایر3,592
متقاضیاتوماتیک72112910205ـ ـ ـ تسمه به ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر3,593
متقاضیاتوماتیک72112990205ـ ـ ـ سایر3,594
متقاضیاتوماتیک72119000205ـ سایر3,595
متقاضیاتوماتیک72121000265ـ آبکاري شده یا اندوده شده با قلع3,596
متقاضیاتوماتیک72122000265- آبکاري شده یا اندوده شده با روي به طریقه الکترولیت3,597
متقاضیاتوماتیک72123010265ـ ـ ـ ورق گالوانیزه به ضخامت بیشتر از 5/1 میلیمتر3,598
متقاضیاتوماتیک72123020265ـ ـ ـ ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از 3/0 میلیمتر3,599

ـ ـ ـ نوارفوالدي به ابعاد mm 25/0 × 21 به صورت رول با روکش روي 3,600
(metal strips) جهت تولید شیلد نوار کاست صوتی

متقاضیاتوماتیک72123030265

متقاضیاتوماتیک72123090265ـ ـ ـ سایر3,601

ـ ـ ـ نوار فوالدي غیرممزوج پوشش داده شده با روي و پلیمر به 3,602
ضخامت حداکثر 5/0 میلیمتر و عرض حداکثر 60 میلیمتر

متقاضینیاز کارشناسی72124010265

متقاضینیاز کارشناسی72124090265ـ ـ ـ سایر3,603
متقاضیاتوماتیک72126000265ـ روکش شده3,604
متقاضیاتوماتیک72131010269ـ ـ ـ میلگرد کالف با قطر کمتر از 9 میلیمتر3,605
متقاضیاتوماتیک72131090269ـ ـ ـ سایر3,606
متقاضیاتوماتیک72132000266ـ سایر، از فوالدهاي غیر ممزوج تراشکاري (خوش  تراش)3,607
متقاضیاتوماتیک72139110265ـ ـ ـ به صورت کالف با قطر کمتر از 9 میلیمتر3,608
متقاضیاتوماتیک72139120265ـ ـ ـ  جهت ساخت الکترود جوشکاري3,609
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متقاضیاتوماتیک72139190267ـ ـ ـ سایر3,610
متقاضیاتوماتیک72139900266ـ ـ سایر3,611
متقاضیاتوماتیک72141000269ـ آهنگري شده3,612

ـ داراي دندانه، برآمدگی، گودي یا سایر تغییر شکل یافتگی هایی باشند 3,613
متقاضیاتوماتیک72142000269که در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شده اند.

متقاضیاتوماتیک72143000266ـ سایر، از فوالدهاي غیرممزوج تراشکاري (خوش تراش)3,614
مبادلهاتوماتیک8447120058ـ ـ با استوانه اي به قطر بیشتر از 165 میلیمتر3,615

3,616-Stitch) ـ ماشین کشباف تخت باف؛ ماشین هاي دوختنی – بافتنی
(bonding

مبادلهاتوماتیک8447200058

مبادلهاتوماتیک8447900058ـ سایر3,617
مبادلهاتوماتیک84481110106ـ ـ ـ دابی، ژاکارد3,618
مبادلهاتوماتیک8448119058ـ ـ ـ سایر3,619
مبادلهاتوماتیک8448190058ـ ـ سایر3,620

ـ اجزاء و قطعات و متفرعات مشمول شماره 44  84 یا ماشین آالت و 3,621
دستگاه هاي کمکی آنها

مبادلهاتوماتیک8448200056

مبادلهاتوماتیک8448310056ـ ـ نوار خاردار ماشین کاردینگ3,622

ـ ـ براي ماشین هاي تهیه الیاف نسجی غیر از نوار خاردار ماشین 3,623
کاردینگ

مبادلهاتوماتیک8448320056

مبادلهاتوماتیک8448330056ـ ـ میله، پره میله، رینگ ریسندگی و شیطانک رینگ3,624
مبادلهاتوماتیک8448390056ـ ـ سایر3,625

3,626
ـ ـ ـ ماشین هاي خودکار داده پردازي به صورت یکپارچه شامل چاپگر، 

اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن ، تلویزیون، دوربین عکاسی، فیلمبرداري و 
دیسک خوان نوري قرار داده شده در یک محفظه

متقاضینیاز کارشناسی8471493059

متقاضیاتوماتیک8471499059ـ ـ ـ سایر3,627
متقاضیاتوماتیک72173090265ـ ـ ـ سایر3,628
متقاضیاتوماتیک72181000154ـ شمش و دیگر اشکال ابتدایی3,629
متقاضیاتوماتیک72189100155ـ ـ با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)3,630
متقاضیاتوماتیک72189900155ـ ـ سایر3,631
مبادلهاتوماتیک7219110055ـ ـ به ضخامت بیش از 10 میلیمتر3,632
مبادلهاتوماتیک7219120055ـ ـ به ضخامت 75/4 میلیمتر یا بیشتر ولی حداکثر 10 میلیمتر3,633
مبادلهاتوماتیک7219130055ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از3,634
مبادلهاتوماتیک7219140055ـ ـ به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر3,635
مبادلهاتوماتیک7219210055ـ ـ به ضخامت بیش از 10 میلیمتر3,636
مبادلهاتوماتیک7219220055ـ ـ به ضخامت 75/4 میلیمتر یا بیشتر و حداکثر 10 میلیمتر3,637
مبادلهاتوماتیک7219230055ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از3,638
مبادلهاتوماتیک7219240055ـ ـ به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر3,639
مبادلهاتوماتیک7219310055ـ ـ به ضخامت75/4 میلیمتر یا بیشتر3,640
مبادلهاتوماتیک7219320055ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از3,641
مبادلهاتوماتیک7219330055ـ ـ به ضخامت بیش از یک میلیمتر ولی کمتر از 3 میلیمتر3,642
مبادلهاتوماتیک7219340055ـ ـ  به ضخامت 5/0 میلیمتر یا بیشتر و حداکثر 1 میلیمتر3,643
مبادلهاتوماتیک7219350055ـ ـ به ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر3,644
مبادلهاتوماتیک7219900055ـ سایر3,645
مبادلهاتوماتیک7220110055ـ ـ به ضخامت 75/4 میلیمتر یا بیشتر3,646
مبادلهاتوماتیک7220120055ـ ـ به ضخامت کمتر از 75/4 میلیمتر3,647
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مبادلهاتوماتیک7220200055ـ فقط سرد نوردشده3,648
مبادلهاتوماتیک7220900055ـ سایر3,649

میله ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهاي نامنظم پیچیده شده، از 3,650
فوالد زنگ نزن.

متقاضیاتوماتیک72210000205

متقاضیاتوماتیک8425319058ـ ـ ـ سایر3,651
متقاضیاتوماتیک8425390056ـ ـ سایر3,652
متقاضیاتوماتیک84254100158ـ ـ سیستم باالبر ثابت از نوعی که در تعمیرگاه ها به کار می روند3,653
متقاضیاتوماتیک8425420058ـ ـ سایر جک ها و چرخ هاي باال کشنده،  هیدرولیکی3,654
متقاضیاتوماتیک8425490058ـ ـ سایر3,655
متقاضینیاز کارشناسی84261100108ـ ـ جرثقیل هاي سقفی ریلی روي تکیه گاه ثابت3,656
متقاضینیاز کارشناسی84261200108-- جرثقیل هاي شاسی دار متحرك با چرخ هاي3,657
متقاضینیاز کارشناسی84261900108ـ ـ سایر3,658
3,659(Tower cranes) متقاضینیاز کارشناسی84262000108ـ جرثقیل هاي برجی
متقاضینیاز کارشناسی84263000108ـ جرثقیل هاي چهار طاقی3,660
متقاضینیاز کارشناسی84264100108ـ ـ با چرخ هاي الستیکی3,661
متقاضینیاز کارشناسی84264900108ـ ـ سایر3,662
متقاضینیاز کارشناسی84269100108ـ ـ طراحی شده براي سوارکردن روي وسایل نقلیه جاده اي3,663
متقاضینیاز کارشناسی84269900108ـ ـ سایر3,664
متقاضینیاز کارشناسی8427101158ـ ـ ـ ـ نو3,665
متقاضینیاز کارشناسی842710121510ـ ـ ـ ـ مستعمل3,666
متقاضینیاز کارشناسی84271021208ـ ـ ـ ـ نو3,667
متقاضینیاز کارشناسی842710225510ـ ـ ـ ـ مستعمل3,668
متقاضینیاز کارشناسی8427201158ـ ـ ـ ـ نو3,669
متقاضیاتوماتیک72282000265ـ میله ها، از فوالد سیلیکو منگنز3,670
متقاضیاتوماتیک72284000265ـ سایر میله ها، فقط آهنگري شده3,671
متقاضیاتوماتیک72285000265ـ سایر میله ها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده3,672
متقاضیاتوماتیک72286000265ـ سایر میله ها3,673
متقاضیاتوماتیک72287000265ـ پروفیل3,674
متقاضیاتوماتیک72288000265ـ میله هاي توخالی براي حفاري3,675
متقاضیاتوماتیک72292000265ـ از فوالدهاي سیلیکومنگنز3,676
متقاضیاتوماتیک72299010265ـ ـ ـ از فوالد فنري کرم سیلیکون3,677
متقاضیاتوماتیک72299020265ـ ـ ـ  از فوالد فنري کرم وانادیوم3,678

ـ ـ ـ  مفتول هاي ممزوج سرد کشیده، آنیل و فسفاته شده به صورت 3,679
کالف به قطر 2 لغایت 35 میلیمتر

متقاضیاتوماتیک72299030265

متقاضیاتوماتیک72299090265ـ ـ ـ سایر3,680
متقاضیاتوماتیک7301100056- پالپالنش3,681
متقاضیاتوماتیک73012000156ـ پروفیل3,682
مبادلهاتوماتیک7302100058ـ ریل3,683

مبادلهاتوماتیک73023000107ـ سوزن، ریل تقاطعی، میله سوزنبانی و سایر لوازم تقاطع یا تغییر مسیر3,684

مبادلهاتوماتیک73024000106ـ پشت بند و بالشتک3,685
مبادلهاتوماتیک73029000106ـ سایر3,686
متقاضیاتوماتیک7303000056لوله ها و پروفیل هاي توخالی از چدن.3,687
مبادلهاتوماتیک82089000109ـ سایر3,688
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وسایل مکانیکی دستی، به وزن 10 کیلوگرم یا کمتر، براي تهیه کردن، 3,689
آماده کردن یا سروکردن غذا یا نوشابه.

مبادلهاتوماتیک82100000208

متقاضیاتوماتیک821110004010ـ مجموعه ها از اشیاء جورشده3,690
متقاضیاتوماتیک821191004010ـ ـ کارد سرمیز با تیغه ثابت3,691
متقاضیاتوماتیک821192104010ـ ـ ـ صنایع دستی3,692
متقاضیاتوماتیک821192904010ـ ـ ـ سایر3,693
متقاضیاتوماتیک821193104010ـ ـ ـ صنایع دستی3,694
متقاضیاتوماتیک821193904010ـ ـ ـ سایر3,695
مبادلهاتوماتیک82119400107ـ ـ تیغه ها3,696
متقاضیاتوماتیک821195002610ـ ـ دسته از فلزات معمولی3,697
متقاضیاتوماتیک821210102610ـ ـ ـ تیغ دولبه بدون دسته3,698
مبادلهاتوماتیک8212109059ـ ـ ـ سایر3,699

ـ تیغه هاي خودتراش ایمنی، همچنین تیغه هاي خودتراش تکمیل نشده 3,700
به شکل نوار

مبادلهاتوماتیک8212200059

مبادلهاتوماتیک8212900059ـ سایر اجزاء و قطعات3,701
مبادلهاتوماتیک8213000059قیچی، قیچی خیاطی و قیچی هاي همانند و تیغه هاي آنها.3,702
مبادلهاتوماتیک8214101059ـ ـ ـ مدادتراش و تیغه آن3,703
متقاضیاتوماتیک821410901510ـ ـ ـ سایر3,704

ـ ابزارهاي مانیکور یا پدیکور و مجموعه این ابزارها (از جمله سوهان 3,705
ناخن)

مبادلهاتوماتیک82142000109

متقاضیاتوماتیک821490001510ـ سایر3,706
مبادلهاتوماتیک68053020106ـ ـ ـ تسمه هاي سنباده با محیط چهار متر و کمتر3,707
مبادلهاتوماتیک68053090205ـ ـ ـ سایر3,708

3,709
ـ پشم به دست آمده از تفاله مذاب فلزات، از جوش، از صخره  و پشم هاي 

معدنی همانند حتی مخلوط شده آنها با هم، به صورت توده ، ورق یا 
رول

متقاضیاتوماتیک68061000159

مبادلهاتوماتیک6806201059ـ ـ ـ رس هاي منبسط شده3,710
مبادلهاتوماتیک6806209054ـ ـ ـ سایر3,711
مبادلهاتوماتیک6806900054ـ سایر3,712

ـ ـ ـ مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پی (ساختمان، 3,713
استخر، تأسیسات، آب و ...)

متقاضیاتوماتیک68071010510

متقاضیاتوماتیک680710902010ـ ـ ـ سایر3,714

3,715

 (Block) بلوك ،(Tile) چهارگوش  ،(Board) صفحه ،(Panel) لوحه
و اشیاء همانند از الیاف نباتی، از کاه و کلش یا از تراشه، خرده چوب، 

ریزه چوب، خاك اره یا از سایر آخال چوب که با سیمان، گچ یا با سایر 
چسباننده هاي معدنی به هم فشرده شده باشد.

متقاضیاتوماتیک680800003210

متقاضیاتوماتیک680911003210ـ ـ  فقط پوشانده شده یا مسلح شده با کاغذ یا مقوا3,716
متقاضیاتوماتیک680919003210ـ ـ سایر3,717
متقاضیاتوماتیک680990003210ـ سایر اشیاء3,718

ـ ـ ـ از بتون سبک (بر پایه پوکه خرد شده، سرباره یا گدازه، دانه بندي 3,719
شده)

متقاضیاتوماتیک681011102010

متقاضینیاز کارشناسی681011902010ـ ـ ـ سایر3,720
متقاضیاتوماتیک681019102010ـ ـ ـ مورد مصرف در سقف، بام3,721
متقاضیاتوماتیک681019202010ـ ـ ـ مورد مصرف براي سنگفرش3,722
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متقاضیاتوماتیک681019302010ـ ـ ـ از بتون3,723

ـ صفحه (Plate)، ورق و نوار از میکاي فشرده یا دوباره ساخته شده، 3,724
حتی روي تکیه گاه

مبادلهاتوماتیک6814100054

3,725(Splite, sheet) مبادلهاتوماتیک6814901054ـ ـ ـ بصورت ورق
مبادلهاتوماتیک6814909054ـ ـ ـ سایر3,726
مبادلهاتوماتیک6815101055ـ ـ ـ الیاف هاي کربن و اشیاء ساخته شده از آنها3,727
مبادلهاتوماتیک68151090109ـ ـ ـ سایر3,728
متقاضیاتوماتیک681520001510ـ اشیاء از تورب3,729
مبادلهاتوماتیک6815910055ـ ـ داراي منیزیت، دولومیت یا کرومیت3,730
متقاضینیاز کارشناسی68159910205ـ ـ ـ مصنوعات سنگی رومیزي دست ساز و بدون نقش3,731
متقاضیاتوماتیک68159920205ـ ـ ـ مصنوعات سنگی رومیزي نقش دار و حکاکی شده3,732
متقاضیاتوماتیک68159930205ـ ـ ـ مصنوعات سنگی تراش خورده مورداستفاده در معماري3,733
متقاضیاتوماتیک68159940205ـ ـ ـ تابلو معرق سنگی صنایع دستی3,734
متقاضیاتوماتیک68159990205ـ ـ ـ سایر3,735
متقاضیاتوماتیک69010010159ـ ـ ـ آجرهاي با وزن بیش از 450 کیلوگرم بر متر مکعب3,736
متقاضیاتوماتیک6901009057ـ ـ ـ سایر3,737

3,738
ـ که داراي بیش از 50 درصد وزنی عناصر منیزیم (Mg)، کلسیم 

(Ca)، یا کرم (Cr)، به تنهایی یا با هم به صورت اکسید منیزیم 
(Cr2O3) یا اکسید کرم (CaO) اکسید کلسیم ،(MgO)

متقاضیاتوماتیک69021000159

مبادلهاتوماتیک6902201054ـ ـ ـ داراي 93 درصد یا بیشتر سیلیس (Sio2) باشد3,739

ـ مجموعه از اشیاء جورشده داراي حداقل یک شیء  که با پالتین یا 3,740
طال یا با نقره آبکاري شده باشد.

متقاضیاتوماتیک821510004010

متقاضیاتوماتیک821520004010ـ سایر مجموعه ها از اشیاء جورشده3,741
متقاضیاتوماتیک821591004010ـ ـ با نقره، طال یا پالتین آبکاري شده باشد3,742
متقاضیاتوماتیک821599102610ـ ـ ـ طرح اولیه (blank) قاشق و چنگال3,743
متقاضیاتوماتیک821599904010ـ ـ ـ سایر3,744
مبادلهاتوماتیک83011000159ـ قفل آویز3,745
مبادلهاتوماتیک83012000156ـ قفل از نوعی که براي وسایل نقلیه موتوري به کار می رود3,746
مبادلهاتوماتیک83013000156ـ قفل از نوعی که براي مبلمان بکار می رود3,747
مبادلهنیاز کارشناسی83014090157ـ ـ ـ سایر3,748
مبادلهاتوماتیک83015000159ـ چفت و بست و دوره هاي چفت و بست دار، داراي قفل3,749
مبادلهاتوماتیک83016090106--- سایر3,750
متقاضیاتوماتیک830170002610ـ کلیدهایی که به تنهایی عرضه می شوند3,751
3,752UPVC و PVC مبادلهاتوماتیک8302101057ـ ـ ـ براي در و پنجره دوجداره
مبادلهاتوماتیک83021090157ـ ـ ـ سایر3,753
متقاضینیاز کارشناسی84272021208ـ ـ ـ ـ نو3,754
متقاضینیاز کارشناسی690410003210ـ آجر ساختمان3,755
متقاضینیاز کارشناسی690490003210ـ سایر3,756
متقاضینیاز کارشناسی690510003210ـ سفال پوشش بام3,757
متقاضینیاز کارشناسی690590003210ـ سایر3,758
متقاضینیاز کارشناسی690600002010لوله، ناودان و اتصاالت (Fittings) لوله کشی از سرامیک.3,759

3,760
ـ کاشی و چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به 
اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل،  که بزرگترین سطح آنها در مربعی 

با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جاي گیرد.
متقاضینیاز کارشناسی690710005510
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3,761
ـ کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به 
اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی 

با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جاي گیرد.
متقاضینیاز کارشناسی690810005510

متقاضیاتوماتیک73066990156ـ ـ ـ با قطر خارجی 2/203 میلیمتر و باالتر3,762
متقاضیاتوماتیک73069010156ـ ـ ـ با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر3,763
متقاضیاتوماتیک73069090156ـ ـ ـ با قطر خارجی 2/203 میلیمتر و باالتر3,764
مبادلهاتوماتیک7307110056ـ ـ از چدن غیر چکش خوار3,765
مبادلهاتوماتیک7307190057ـ ـ سایر3,766
3,767(Flange) مبادلهاتوماتیک73072100156ـ ـ  فالنج
مبادلهاتوماتیک73072200156ـ ـ زانویی و مهره و ماسوره حدیده شده3,768
3,769(Butt welding) مبادلهاتوماتیک73072300156ـ ـ لوازم و اتصاالت براي جوشکاري لب به لب
مبادلهاتوماتیک73072910156ـ ـ ـ اندود شده3,770
مبادلهاتوماتیک73072990156ـ ـ ـ سایر3,771
3,772(Flange) مبادلهاتوماتیک73079100207ـ ـ فالنج
مبادلهاتوماتیک73079200206ـ ـ زانویی و مهره و ماسوره (Sleeve)حدیده شده3,773
مبادلهاتوماتیک73079300206ـ ـ لوازم و اتصاالت براي جوشکاري لب به لب3,774
مبادلهاتوماتیک73079900207ـ ـ سایر3,775
مبادلهاتوماتیک73081000106ـ پل و قطعات پل3,776
مبادلهاتوماتیک73082000106ـ برج و منجنیق3,777
مبادلهاتوماتیک73083010206ـ ـ ـ درب اتوماتیک طبقات آسانسور3,778
متقاضیاتوماتیک7601200057ـ آلیاژهاي آلومینیوم3,779
متقاضینیاز کارشناسی7602000053قراضه و ضایعات آلومینیوم.3,780
مبادلهنیاز کارشناسی70032000105ـ ورق هاي مسلح شده با سیم3,781
مبادلهنیاز کارشناسی70033000105ـ پروفیل3,782
مبادلهاتوماتیک70042010105ـ ـ ـ براي شیشه اپتیکی3,783
مبادلهنیاز کارشناسی70042020105ـ ـ ـ داراي الیه یا پوشش غیرانعکاسی3,784
مبادلهنیاز کارشناسی70042090105ـ ـ ـ سایر3,785
مبادلهاتوماتیک70049010105ـ ـ ـ براي شیشه اپتیکی3,786
مبادلهنیاز کارشناسی7004902055ـ ـ ـ ورق شیشه اي با ضخامت هاي 5/2 میلیمتر و کمتر از آن3,787
مبادلهنیاز کارشناسی70049090155ـ ـ ـ ورق شیشه اي با ضخامت هاي بیشتر از 5/2 میلیمتر3,788
مبادلهنیاز کارشناسی70051010155ـ ـ ـ داراي الیه یا پوشش مانع از انعکاس3,789
مبادلهنیاز کارشناسی7005102055ـ ـ ـ سایر با ضخامت هاي 5/2 میلیمتر و کمتر از آن3,790
متقاضینیاز کارشناسی700510303210ـ ـ ـ سایر با ضخامت هاي بیشتر از 5/2 میلیمتر تا3,791
متقاضینیاز کارشناسی700510903210ـ ـ ـ سایر با ضخامت هاي بیشتر از 5/4 میلیمتر3,792
مبادلهنیاز کارشناسی7005211055ـ ـ ـ با ضخامت 5/2 میلیمتر و کمتر از آن3,793
متقاضینیاز کارشناسی700521203210ـ ـ ـ باضخامت بیشتر از 5/2 میلیمتر تا 5/4 میلیمتر3,794
متقاضینیاز کارشناسی700521303210ـ ـ ـ با ضخامت بیشتر از 5/4 میلیمتر3,795
متقاضینیاز کارشناسی700521903210ـ ـ ـ سایر3,796
مبادلهنیاز کارشناسی70052910105ـ ـ ـ با ضخامت بیش از یک میلیمتر و کمتر از 5/2 میلیمتر3,797
مبادلهنیاز کارشناسی70052920265ـ ـ ـ با ضخامت بیشتر از 5/2 میلیمتر تا 5/4 میلیمتر3,798
مبادلهنیاز کارشناسی7005293054ـ ـ ـ با ضخامت حداکثر یک میلیمتر3,799
متقاضینیاز کارشناسی700529403210ـ ـ ـ با ضخامت بیشتر از 5/4 میلیمتر3,800
متقاضینیاز کارشناسی700529903210ـ ـ ـ سایر3,801
مبادلهنیاز کارشناسی7005300056ـ شیشه مسلح شده3,802
مبادلهاتوماتیک70060010105ـ ـ ـ براي شیشه اپتیکی3,803
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مبادلهاتوماتیک70060090105ـ ـ ـ سایر3,804
متقاضینیاز کارشناسی70071110209ـ ـ ـ در اندازه و شکل مناسب براي نصب در وسائل نقلیه زمینی3,805
متقاضینیاز کارشناسی70071190105ـ ـ ـ سایر3,806
متقاضیاتوماتیک700719103210ـ ـ ـ میناکاري شده3,807

ـ ـ ـ که خمیر آن کالً در توده رنگ شده باشد، تیره، روشن یا داراي 3,808
الیه (پوشش) جاذب یا انعکاسی

متقاضینیاز کارشناسی70071920109

متقاضینیاز کارشناسی70071990109ـ ـ ـ سایر3,809
مبادلهاتوماتیک7007211054ـ ـ ـ شیشه قاب نشده، براي استفاده در هواپیماي غیرنظامی3,810

متقاضینیاز کارشناسی70072120105ـ ـ ـ سایر در اندازه و شکل مناسب براي نصب در وسائل نقلیه موتوري3,811

متقاضینیاز کارشناسی70072190105ـ ـ ـ سایر3,812
متقاضینیاز کارشناسی70072900105ـ ـ سایر3,813

ـ ـ ـ که خمیر آن کالً در توده رنگ شده باشد، تیره، روشن یا داراي 3,814
الیه (پوشش) جاذب یا انعکاسی

متقاضینیاز کارشناسی70080010109

3,815
ـ ـ ـ سایر شامل دو قاب شیشه اي بگونه اي که اطراف لبه ها درزگیري 

شده و بصورت غیرقابل نفوذ به یکدیگر متصل گردیده و بوسیله الیه اي 
از هوا، سایر گازها یا خأل از هم جداشده اند

متقاضینیاز کارشناسی70080020109

متقاضینیاز کارشناسی70080090109ـ ـ ـ سایر3,816
متقاضینیاز کارشناسی70091000155ـ آینه هاي عقب بین براي وسایل نقلیه زمینی3,817
متقاضیاتوماتیک70099100156ـ ـ قاب نشده3,818
متقاضیاتوماتیک700992003210ـ ـ قاب شده3,819
مبادلهاتوماتیک6909110059ـ ـ از چینی3,820

ـ ـ اشیایی که سختی آنها در مقیاس موهر (Mohs) معادل 9 یا بیشتر 3,821
باشد

مبادلهاتوماتیک6909120059

3,822 (substrate)ـ ـ ـ هسته مرکزي فیلترهاي تصفیه دود اگزوز خودرو
(coating)مبادلهاتوماتیک6909191054بدون محافظ فلزي  و پوشش داده نشده

3,823 (substrate)ـ ـ ـ هسته مرکزي فیلترهاي تصفیه دود اگزوز خودرو
(coating)مبادلهاتوماتیک6909192054بدون محافظ فلزي  و پوشش داده شده

مبادلهاتوماتیک69091990109ـ ـ ـ سایر3,824
متقاضیاتوماتیک69099010155ـ ـ ـ گلوله هاي سرامیکی که داراي بیش از3,825
مبادلهاتوماتیک69099090405ـ ـ ـ سایر3,826
متقاضینیاز کارشناسی691010005510ـ از چینی3,827
مبادلهاتوماتیک73083090207ـ ـ ـ سایر3,828

ـ تکیه گاه و لوازم مشابه براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، 3,829
شمع زدن یا حائل قراردادن

مبادلهاتوماتیک73084000206

ـ ـ ـ صفحات فوالدي لغزنده (S.P.) جهت مقاوم سازي ساختمان ها در 3,830
برابر زلزله

مبادلهاتوماتیک7308901056

متقاضیاتوماتیک73089090156ـ ـ ـ سایر3,831

3,832

مخزن، منبع (Tank)، بشکه و ظروف همانند براي هر گونه مواد 
(باستثناي گازهاي فشرده یا مایع شده)، از چدن، آهن یا از فوالد، با 
گنجایش بیش از 300 لیتر، بدون دستگاه هاي مکانیکی یا حرارتی، 

حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت

مبادلهاتوماتیک73090000156

مبادلهاتوماتیک73101000106ـ با گنجایش 50 لیتر یا بیشتر3,833
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مبادلهاتوماتیک73102110159ـ ـ ـ قوطی نوشابه و آب میوه3,834
مبادلهاتوماتیک73102120109ـ ـ ـ قوطی کمپوت و کنسرو3,835
مبادلهاتوماتیک73102190106ـ ـ ـ سایر3,836
مبادلهاتوماتیک73102910206ـ ـ ـ قوطی اسپري3,837
مبادلهاتوماتیک73102990156ـ ـ ـ سایر:3,838

3,839 TYRE) ـ ـ ـ مفتول به هم تابیده شده از فوالد روکش شده با برنج
STEEL CORD) مورد مصرف در  تایر الستیک خودرو

مبادلهاتوماتیک7312101055

متقاضیاتوماتیک701328004010ـ ـ سایر3,840
متقاضیاتوماتیک701333004010ـ ـ از کریستال سرب دار3,841
متقاضیاتوماتیک701337004010ـ ـ سایر3,842
متقاضیاتوماتیک701341114010ـ ـ ـ ـ نقاشی شده، تراش خورده، صنایع دستی3,843
متقاضیاتوماتیک701341124010ـ ـ ـ ـ بدون تزیین، صنایع دستی3,844
متقاضیاتوماتیک701341194010ـ ـ ـ ـ سایر3,845
متقاضیاتوماتیک701341904010ـ ـ ـ ساخته شده به صورت ماشینی3,846
متقاضینیاز کارشناسی701342104010ـ ـ ـ اوپال3,847
متقاضیاتوماتیک701342204010ـ ـ ـ بدون تزیین، صنایع دستی3,848
متقاضیاتوماتیک701342304010ـ ـ ـ نقاشی شده، تراش خورده، صنایع دستی3,849
متقاضیاتوماتیک701342904010ـ ـ ـ سایر3,850
متقاضینیاز کارشناسی701349104010ـ ـ ـ اوپال3,851
متقاضیاتوماتیک701349904010ـ ـ ـ سایر3,852
متقاضیاتوماتیک701391114010ـ ـ ـ ـ نقاشی شده، تراش خورده، صنایع دستی3,853
مبادلهنیاز کارشناسی7017201059ـ ـ ـ لوله آزمایش، الم و المل آزمایشگاهی و لوله غیرمدرج3,854
متقاضیاتوماتیک701391124010ـ ـ ـ ـ بدون تزیین، صنایع دستی3,855
متقاضینیاز کارشناسی701391194010ـ ـ ـ ـ سایر3,856
متقاضینیاز کارشناسی701391904010ـ ـ ـ ساخته شده بصورت ماشینی3,857
متقاضیاتوماتیک701399104010ـ ـ ـ نقاشی شده، تراش خورده، صنایع دستی3,858
متقاضیاتوماتیک701399204010ـ ـ ـ بدون تزیین، صنایع دستی3,859
متقاضیاتوماتیک701399904010ـ ـ ـ سایر3,860

شیشه آالت براي عالمت دادن و عناصر اپتیکی از شیشه (غیر از آنهایی 3,861
مبادلهاتوماتیک70140000159که مشمول شماره 15  70 می شوند)، کارنشده با اصول اپتیکی.

مبادلهنیاز کارشناسی7015100054ـ شیشه هاي عینک طبی3,862
مبادلهاتوماتیک7015900054ـ سایر3,863

ـ مکعب بزرگ و کوچک و سایر شیشه آالت حتی روي تکیه گاه براي 3,864
موزاییک یا تزئینات همانند

متقاضیاتوماتیک70161000409

متقاضیاتوماتیک701690104010ـ ـ ـ شیشه هاي مخصوص پوشش سقف وشبیه آن3,865
متقاضیاتوماتیک701690904010ـ ـ ـ سایر3,866
مبادلهاتوماتیک7017101059ـ ـ ـ لوله آزمایش، الم و المل آزمایشگاهی و لوله غیر مدرج3,867
مبادلهنیاز کارشناسی7017102052ـ ـ ـ لوله خونگیر3,868
مبادلهنیاز کارشناسی7017109055ـ ـ ـ سایر3,869
متقاضینیاز کارشناسی61069000559ـ از سایر مواد نسجی3,870
متقاضیاتوماتیک61071100559ـ ـ از پنبه3,871
متقاضیاتوماتیک61071200559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی3,872
متقاضیاتوماتیک61071900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,873
متقاضیاتوماتیک61072100559ـ ـ از پنبه3,874
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متقاضیاتوماتیک61072200559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی3,875
متقاضیاتوماتیک61072900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,876
متقاضیاتوماتیک61079100559ـ ـ از پنبه3,877
متقاضیاتوماتیک61079900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,878
متقاضیاتوماتیک61081100559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی3,879
متقاضیاتوماتیک61081900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,880
متقاضیاتوماتیک61082100559ـ ـ از پنبه3,881
متقاضیاتوماتیک61082200559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی3,882
متقاضیاتوماتیک61082900559ـ ـ از سایر موادنسجی3,883
متقاضیاتوماتیک61083100559ـ ـ از پنبه3,884
متقاضیاتوماتیک61083200559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی3,885
متقاضیاتوماتیک61083900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,886
متقاضیاتوماتیک61089100559ـ ـ  از پنبه3,887

متقاضیاتوماتیک61151000559ـ جوراب آالت تراکمی درجه بندي شده (براي مثال، جوراب هاي واریس)3,888

متقاضیاتوماتیک61152100559ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه گیري هر تار تک نخ کمتر از 67 دسی تکس3,889

متقاضیاتوماتیک61152200559ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه گیري هر تار تک نخ 67 دسی تکس یا بیشتر3,890

متقاضینیاز کارشناسی61152900559ـ ـ از دیگر مواد منسوج3,891

ـ سایر جوراب آالت زنانه ساق بلند (Full-length) یا سه ربعی 3,892
متقاضیاتوماتیک61153000559(Knee-Length)، اندازه گیري هر تار تک نخ کمتر از 67 دسی تکس

متقاضیاتوماتیک61159400559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان3,893
متقاضیاتوماتیک61159500559ـ ـ از پنبه3,894
متقاضیاتوماتیک61159600559ـ ـ از الیاف سنتتیک3,895
متقاضینیاز کارشناسی61159900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,896
متقاضینیاز کارشناسی61161000559ـ آغشته، اندوده یا پوشانده شده با مواد پالستیک یا کائوچو:3,897
متقاضیاتوماتیک61169100559ـ ـ  از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان3,898
متقاضیاتوماتیک61169200559ـ ـ از پنبه3,899
متقاضیاتوماتیک61169300559ـ ـ از الیاف سنتتیک3,900
متقاضینیاز کارشناسی61169900559ـ ـ  از سایر مواد نسجی3,901

ـ شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري، مقنعه و 3,902
روبند و تور صورت (Veil) و اشیاء همانند

متقاضینیاز کارشناسی61171000559

متقاضیاتوماتیک7603100053ـ پودر با ساختارغیر الیه اي3,903
متقاضیاتوماتیک7603200053ـ پودر با ساختار الیه اي؛ فلس3,904
متقاضیاتوماتیک76041000156ـ از آلومینیوم غیرممزوج3,905
متقاضیاتوماتیک76042100106ـ ـ پروفیل هاي توخالی3,906
متقاضیاتوماتیک76042900156ـ ـ سایر3,907

متقاضیاتوماتیک7605110056ـ ـ که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن بیشتر از 7 میلیمتر باشد3,908

متقاضیاتوماتیک7605190056ـ ـ سایر3,909

متقاضیاتوماتیک7605210056ـ ـ که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن بیشتر از 7 میلیمتر باشد3,910

متقاضیاتوماتیک7605290056ـ ـ سایر3,911
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متقاضیاتوماتیک76061110267ـ ـ ـ ورق کامپوزیتی3,912
متقاضیاتوماتیک76061190156ـ ـ ـ سایر3,913
متقاضیاتوماتیک76061210266ـ ـ ـ ورق کامپوزیتی3,914
متقاضیاتوماتیک76061290156ـ ـ ـ سایر3,915
متقاضیاتوماتیک76069110156ـ ـ ـ قرص آلومینیومی (پولک)3,916
متقاضیاتوماتیک76069190156ـ ـ ـ سایر3,917
متقاضیاتوماتیک76069210106ـ ـ ـ قرص آلومینیومی (پولک)3,918
مبادلهاتوماتیک7606923055ـ ـ ـ اندود شده با آلومینیوم سیلیس3,919
مبادلهاتوماتیک7607111056--- به ضخامت حداکثر 7 میکرون3,920
متقاضیاتوماتیک76071190155--- سایر3,921
متقاضیاتوماتیک76071900105ـ ـ سایر3,922
متقاضیاتوماتیک76072000265ـ روي تکیه گاه3,923
متقاضیاتوماتیک7608100056ـ از آلومینیوم غیرممزوج3,924
متقاضیاتوماتیک7608200056ـ از آلیاژهاي آلومینیوم3,925

، کوپلینگ، زانویی، مهره و 3,926 لوازم و اتصاالت لوله کشی (Fittings) (مثالً
ماسوره (Sleeves) از آلومینیوم.

مبادلهاتوماتیک7609000055

متقاضیاتوماتیک61179000559ـ اجزاء3,927
متقاضینیاز کارشناسی62011110559ـ ـ ـ عباي دستباف از پشم شتر3,928
متقاضینیاز کارشناسی62011190559ـ ـ ـ سایر3,929
متقاضیاتوماتیک62011200559ـ ـ از پنبه3,930
متقاضیاتوماتیک62011300559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی3,931
متقاضیاتوماتیک62011900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,932
متقاضیاتوماتیک62019100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان3,933
متقاضیاتوماتیک62019200559ـ ـ از پنبه3,934
متقاضیاتوماتیک62019300559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی3,935
متقاضیاتوماتیک62019900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,936
متقاضیاتوماتیک62021100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان3,937
متقاضیاتوماتیک62021200559ـ ـ  از پنبه3,938
متقاضیاتوماتیک62021300559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی3,939
متقاضیاتوماتیک62021910559ـ ـ ـ البسه محلی3,940
متقاضیاتوماتیک62021990559ـ ـ ـ سایر3,941
متقاضیاتوماتیک62029100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان3,942
متقاضیاتوماتیک62029200559ـ ـ از پنبه3,943
متقاضیاتوماتیک62044200559ـ ـ از پنبه3,944
متقاضیاتوماتیک62044300559ـ ـ از الیاف سنتتیک3,945
متقاضیاتوماتیک62044400559ـ ـ از الیاف مصنوعی3,946
متقاضیاتوماتیک62044900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,947
متقاضیاتوماتیک62045100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان3,948
متقاضیاتوماتیک62045200559ـ ـ  از پنبه3,949
متقاضیاتوماتیک62045300559ـ ـ  از الیاف سنتتیک3,950
متقاضیاتوماتیک62045900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,951
متقاضیاتوماتیک62046100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان3,952
متقاضیاتوماتیک62046200559ـ ـ از پنبه3,953
متقاضیاتوماتیک62046300559ـ ـ از الیاف سنتتیک3,954
متقاضینیاز کارشناسی62046900559ـ ـ  از سایر مواد نسجی3,955
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متقاضینیاز کارشناسی62052000559ـ از پنبه3,956
متقاضینیاز کارشناسی62053000559ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی3,957
متقاضینیاز کارشناسی62059000559ـ از سایر مواد نسجی3,958
متقاضیاتوماتیک62061000559ـ از ابریشم یا آخال ابریشم3,959
متقاضیاتوماتیک62064000559ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی3,960
متقاضیاتوماتیک62069000559ـ از سایر مواد نسجی3,961
متقاضیاتوماتیک62071100559ـ ـ از پنبه3,962
متقاضیاتوماتیک62071900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,963
متقاضیاتوماتیک62072100559ـ ـ از پنبه3,964
متقاضیاتوماتیک62072200559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی3,965
متقاضیاتوماتیک62072900559ـ ـ  از سایر مواد نسجی3,966
متقاضیاتوماتیک62079100559ـ ـ از پنبه3,967
متقاضیاتوماتیک62079900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,968
متقاضیاتوماتیک62081100559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی3,969
متقاضیاتوماتیک62081900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,970
متقاضیاتوماتیک62082100559ـ ـ از پنبه3,971
متقاضیاتوماتیک62082200559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی3,972
متقاضیاتوماتیک62082900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,973
متقاضیاتوماتیک62089100559ـ ـ از پنبه3,974
متقاضیاتوماتیک62089200559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی3,975
متقاضیاتوماتیک62089900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,976
متقاضیاتوماتیک62092000559ـ از پنبه3,977
متقاضیاتوماتیک62093000559ـ از الیاف سنتتیک3,978
متقاضیاتوماتیک62029300559ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی3,979
متقاضیاتوماتیک62029900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,980
متقاضیاتوماتیک62031100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان3,981
متقاضیاتوماتیک62031200559ـ ـ از الیاف سنتتیک3,982
متقاضینیاز کارشناسی62031910559ـ ـ ـ البسه محلی3,983
متقاضینیاز کارشناسی62031990559ـ ـ ـ سایر3,984
متقاضیاتوماتیک62032200559ـ ـ از پنبه3,985
متقاضیاتوماتیک62032300559ـ ـ از الیاف سنتتیک3,986
متقاضیاتوماتیک62032900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,987
متقاضیاتوماتیک62033100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان3,988
متقاضیاتوماتیک62033200559ـ ـ از پنبه3,989
متقاضیاتوماتیک62033300559ـ ـ از الیاف سنتتیک3,990
متقاضیاتوماتیک62033900559ـ ـ از سایر مواد نسجی3,991
متقاضیاتوماتیک62034100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان3,992
متقاضینیاز کارشناسی62034200559ـ ـ از پنبه3,993
متقاضینیاز کارشناسی62034300559ـ ـ از الیاف سنتتیک3,994
متقاضینیاز کارشناسی701890904010ـ ـ ـ سایر3,995

ـ ـ  رشته هاي  بریده  شده (CHOPPED STRANDS) که در 3,996
ازاي آنها از 50 میلیمتر بیشتر نباشد

مبادلهاتوماتیک7019110056

3,997(Roving) مبادلهاتوماتیک7019120059ـ ـ  خامه
مبادلهاتوماتیک7019191059ـ ـ ـ به صورت رشته اي (تار)3,998
3,999STAPLE مبادلهاتوماتیک7019199059ـ ـ ـ به صورت الیاف
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4,000(Mat) متقاضیاتوماتیک70193100155ـ ـ  مت
4,001(Voiles) متقاضیاتوماتیک70193200159ـ ـ ورق هاي نازك
متقاضینیاز کارشناسی701939104010ـ ـ ـ پشم شیشه4,002
مبادلهنیاز کارشناسی7019399057ـ ـ ـ سایر4,003
متقاضیاتوماتیک70194000154ـ پارچه هاي تار و پودباف از خامه4,004
مبادلهاتوماتیک7019510054ـ ـ که پهناي آنها از 30 سانتیمتر بیشتر نباشد4,005

4,006
ـ ـ با پهناي بیش از 30 سانتیمتر، ساده باف، به وزن کمتر از 250 گرم 
در هر متر مربع، از رشته هایی (Filaments) که اندازه هر نخ تک الي 

آن از 136 تکس بیشتر نباشد
مبادلهاتوماتیک7019520055

مبادلهاتوماتیک7019590055ـ ـ سایر4,007
مبادلهاتوماتیک7019901055ـ ـ ـ الیاف بافته نشده به صورت حجمی یا فالکس4,008
مبادلهاتوماتیک7019902055ـ ـ ـ الیه و روکش براي جداکردن تیوب و لوله4,009
مبادلهاتوماتیک7019903055ـ ـ ـ سایر الیاف بافته شده4,010
مبادلهاتوماتیک70199091105ـ ـ ـ ـ لوله (غالف) عایق الکتریکی و حرارتی4,011
مبادلهاتوماتیک7019909957ـ ـ ـ ـ سایر4,012

ـ ـ ـ تیوب هاي کوارتزي مخصوص رآکتور و نگهدارنده ها براي اضافه 4,013
مبادلهاتوماتیک7020001054شدن به کوره از طریق تزریق و اکسیداسیون جهت تولید مواد نیمه هادي

متقاضیاتوماتیک70200020205ـ ـ ـ سایر از کوارتز یا دیگر سیلیس هاي ذوب شده4,014

ـ ـ ـ سایر از شیشه هاي داراي ضریب انبساط خطی کمتر از 10-6×5 4,015
متقاضیاتوماتیک70200030205درجه کلوین در محدوده حرارتی صفر تا 300 درجه سانتی گراد

متقاضیاتوماتیک702000404010ـ ـ ـ نقاشی شده، تراش خورده، صنایع دستی4,016
متقاضیاتوماتیک702000504010ـ ـ ـ بدون تزیین، صنایع دستی4,017
متقاضینیاز کارشناسی62144000559ـ از الیاف مصنوعی4,018
متقاضینیاز کارشناسی62149000559ـ از سایر مواد نسجی4,019
متقاضیاتوماتیک62151000559ـ از ابریشم یا از آخال ابریشم4,020
متقاضیاتوماتیک62152000559ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی4,021
متقاضیاتوماتیک62159000559ـ از سایر مواد نسجی4,022
متقاضینیاز کارشناسی62160000559دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش.4,023
متقاضیاتوماتیک62171000559ـ متفرعات4,024
متقاضیاتوماتیک62179000559ـ اجزاء4,025
متقاضینیاز کارشناسی63011000559ـ پتوهاي برقی4,026

ـ پتو و زیرانداز سفري (غیر از پتوي برقی)، از پشم یا از موي نرم 4,027
(کرك) حیوان

متقاضیاتوماتیک63012000559

متقاضیاتوماتیک63013000559ـ پتو و زیرانداز سفري (غیر از پتوي برقی)،  ازپنبه4,028
متقاضینیاز کارشناسی63014000559ـ پتو و زیرانداز سفري (غیر از پتوي برقی) از الیاف سنتتیک4,029
متقاضیاتوماتیک63019000559ـ سایر پتوها و زیراندازهاي سفري4,030
متقاضیاتوماتیک630210005510ـ شستنی هاي رختخواب، کشباف یا قالب باف4,031
متقاضیاتوماتیک630221005510ـ ـ از پنبه4,032
متقاضیاتوماتیک630222005510ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی4,033
متقاضیاتوماتیک630229005510ـ ـ از سایر مواد نسجی4,034
متقاضیاتوماتیک630231005510ـ ـ از پنبه4,035
متقاضیاتوماتیک630232005510ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی4,036
متقاضیاتوماتیک630239005510ـ  ـ از سایر مواد نسجی4,037

www.karvarz.com



متقاضیاتوماتیک630240005510ـ شستنی هاي سرمیز، کشباف یا قالب باف4,038
متقاضیاتوماتیک630251005510ـ ـ از پنبه4,039
متقاضیاتوماتیک630253005510ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی4,040
متقاضیاتوماتیک630259005510ـ ـ  از سایر مواد نسجی4,041

ـ شستنی هاي توالت یا آشپزخانه، از پارچه هاي حوله باف اسفنجی (پرز 4,042
حلقوي) همانند، از پنبه

متقاضیاتوماتیک630260005510

متقاضیاتوماتیک630291005510ـ ـ از پنبه4,043
متقاضیاتوماتیک630293005510ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی4,044
متقاضیاتوماتیک630299005510ـ ـ از سایر مواد نسجی4,045
متقاضیاتوماتیک630312005510ـ ـ از الیاف سنتتیک4,046
متقاضیاتوماتیک630319005510ـ ـ از سایر مواد نسجی4,047
متقاضیاتوماتیک630391005510ـ ـ از پنبه4,048
متقاضیاتوماتیک630392005510ـ ـ از الیاف سنتتیک4,049
متقاضیاتوماتیک630399005510ـ ـ از سایر مواد نسجی4,050
متقاضیاتوماتیک630411005510ـ ـ کشباف یا قالب باف4,051
متقاضیاتوماتیک630419005510ـ ـ سایر4,052
متقاضیاتوماتیک630491005510ـ ـ کشباف یا قالب باف4,053
متقاضیاتوماتیک630492005510ـ ـ غیر از کشباف یا قالب باف، از پنبه4,054
متقاضیاتوماتیک630493005510ـ ـ غیر از کشباف یا قالب باف، از الیاف سنتتیک4,055
متقاضیاتوماتیک630499005510ـ ـ  غیر از کشباف یا قالب باف، از سایر مواد نسجی4,056

ـ از کنف یا سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات مشمول شماره 03  4,057
.53

متقاضیاتوماتیک630510005510

متقاضیاتوماتیک630520005510ـ از پنبه4,058
متقاضیاتوماتیک630532005510ـ ـ ظروف (واسطه) نرم براي مواد به صورت فله4,059

ـ ـ سایر، به دست  آمده از نوار یا اشکال همانند از پلی اتیلن یا پلی 4,060
پروپیلن

متقاضیاتوماتیک630533005510

متقاضیاتوماتیک630539005510ـ ـ  سایر4,061
متقاضیاتوماتیک630590005510ـ از سایر مواد نسجی4,062
متقاضینیاز کارشناسی630612005510ـ ـ از الیاف سنتتیک4,063
متقاضینیاز کارشناسی630619005510ـ ـ از سایر مواد نسجی4,064
متقاضینیاز کارشناسی630622005510ـ ـ از الیاف سنتتیک4,065
متقاضینیاز کارشناسی630629005510ـ ـ از سایر مواد نسجی4,066
4,067(Sails) متقاضیاتوماتیک630630005510ـ بادبان ها
4,068(Pneumatic) متقاضینیاز کارشناسی630640005510ـ تشک هاي بادي
متقاضینیاز کارشناسی630690005510ـ سایر4,069

ـ کف شور، قاب دستمال، قابشور، گردگیر و سایر پارچه هاي همانند 4,070
براي تمیز کردن

متقاضیاتوماتیک630710005510

متقاضیاتوماتیک63072000559ـ کمربند نجات و جلیقه نجات4,071
متقاضینیاز کارشناسی63079010559ـ ـ ـ ماسک مخصوص جراحان4,072
مبادلهنیاز کارشناسی51062000105ـ داراي کمتر از  85 درصد وزنی پشم4,073
مبادلهنیاز کارشناسی5107100055ـ داراي حداقل 85 درصد وزنی پشم4,074
مبادلهنیاز کارشناسی51072010105ـ ـ ـ با نمره کمتر از 60 متریک4,075
مبادلهنیاز کارشناسی5107209055ـ ـ ـ سایر4,076
مبادلهنیاز کارشناسی51081000105ـ حالجی شده4,077
مبادلهنیاز کارشناسی51082000105ـ شانه زده4,078

www.karvarz.com



مبادلهنیاز کارشناسی51091000157ـ داراي حداقل 85 درصد وزنی پشم یا موي نرم (کرك) حیوان4,079
مبادلهنیاز کارشناسی51099000157ـ سایر4,080
مبادلهنیاز کارشناسی51100000155نخ از موي زبر حیوان یا از موي یال و دم4,081
مبادلهنیاز کارشناسی51111100327ـ ـ به وزن هر متر مربع حداکثر 300 گرم4,082
مبادلهنیاز کارشناسی51111900327ـ ـ سایر4,083

4,084-Man) ـ سایر، که عمدتاً یا منحصراً با رشته هاي سنتتیک یامصنوعی
made filaments) مخلوط شده باشد

مبادلهنیاز کارشناسی51112000327

ـ سایر، که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره 4,085
(Discontinues) مخلوط شده باشد.

مبادلهنیاز کارشناسی51113000327

مبادلهنیاز کارشناسی51119000327ـ سایر4,086
مبادلهنیاز کارشناسی51121100327ـ ـ  به وزن هر متر مربع حداکثر 200 گرم4,087
مبادلهنیاز کارشناسی51121900327ـ ـ سایر4,088

ـ سایر، که عمدتاً یا منحصراً با رشته هاي مصنوعی یا سنتتیک مخلوط 4,089
شده باشد.

مبادلهنیاز کارشناسی51122000327

ـ سایر، که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره 4,090
مخلوط شده باشد

مبادلهنیاز کارشناسی51123000327

مبادلهنیاز کارشناسی51129000327ـ سایر4,091
مبادلهنیاز کارشناسی51130000267پارچه هاي تار و پود باف از موي زبر حیوان یا ازموي یال و دم.4,092
مبادلهنیاز کارشناسی52010000104پنبه، حالجی نشده یا شانه نزده.4,093
متقاضینیاز کارشناسی52021000267ـ آخال نخ4,094
متقاضینیاز کارشناسی52029100267ـ ـ الیاف پس مانده پنبه4,095
متقاضینیاز کارشناسی52029900265ـ ـ سایر4,096
مبادلهاتوماتیک5203000054پنبه، حالجی شده یا شانه زده.4,097
مبادلهاتوماتیک52041100157ـ ـ داراي حداقل 85 درصد وزنی پنبه4,098
مبادلهاتوماتیک52041900157ـ ـ سایر4,099
متقاضیاتوماتیک70200091105ـ  ـ ـ ـ حباب شیشه اي براي فالسک یا براي سایر ظروف عادي4,100
متقاضیاتوماتیک702000994010ـ ـ ـ ـ سایر4,101
متقاضیاتوماتیک7101100059ـ مروارید طبیعی4,102
متقاضیاتوماتیک7101210059ـ ـ کارنشده4,103
متقاضیاتوماتیک7101220059ـ ـ کار شده4,104
4,105(Unsorted) متقاضیاتوماتیک7102100059ـ جور نشده
متقاضیاتوماتیک7102211059ـ ـ ـ به عنوان ماده اولیه براي ساخت کاالهاي غیر تزئینی4,106
متقاضیاتوماتیک7102219059ـ ـ ـ سایر4,107
متقاضیاتوماتیک7102290059ـ ـ  سایر4,108
ـ کارنشده یا به طور ساده اره شده، شکافته شده یا تراش  داده شده4,109 متقاضیاتوماتیک7102310059ـ 
متقاضیاتوماتیک7102390059ـ ـ سایر4,110
متقاضینیاز کارشناسی71031010159ـ ـ ـ فیروزه طبیعی4,111
متقاضینیاز کارشناسی71031020159ـ ـ ـ عقیق4,112
متقاضینیاز کارشناسی7103109059ـ ـ ـ سایر4,113
متقاضینیاز کارشناسی7103910059ـ ـ یاقوت، یاقوت کبود و زمرد4,114
متقاضینیاز کارشناسی71039910209ـ ـ ـ فیروزه طبیعی4,115
متقاضینیاز کارشناسی71039920209ـ ـ ـ عقیق4,116
متقاضیاتوماتیک7202491054ـ ـ ـ داراي 05/0 درصد وزنی یا کمتر کربن4,117

ـ ـ ـ داراي بیش از 05/0 درصد ولی مساوي یا کمتر از 5/0 درصد 4,118
وزنی کربن

متقاضیاتوماتیک7202492054
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متقاضینیاز کارشناسی640399005510ـ ـ سایر4,119
متقاضیاتوماتیک64041110269ـ ـ ـ کفش هاي دومیدانی زیرپیچ دار و میخ دار4,120
متقاضیاتوماتیک640411905510ـ ـ ـ سایر4,121
متقاضیاتوماتیک640419005510ـ ـ  سایر4,122
متقاضینیاز کارشناسی640420005510ـ کفش با تخت بیرونی از چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته شده4,123
متقاضینیاز کارشناسی640510005510ـ با رویه از چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته4,124
مبادلهنیاز کارشناسی64052010159ـ ـ ـ کفش ضدآتش فاقد پنبه نسوز4,125
متقاضیاتوماتیک640520905510ـ ـ ـ سایر4,126
متقاضینیاز کارشناسی640590005510ـ سایر4,127

ـ رویه کفش و اجزاء آن، باستثناي پشت پاشنه و سرپنجه هاي 4,128
سفت کننده

مبادلهاتوماتیک64061000326

مبادلهاتوماتیک64062000326ـ تخت هاي بیرونی و پاشنه، از کائوچو یا از پالستیک4,129
متقاضیاتوماتیک640690105510ـ ـ ـ ازچوب4,130
مبادلهاتوماتیک6406902056ـ ـ ـ سرپنجه کفش ایمنی4,131

ـ ـ ـ کفی کامل فلزي داخل کفش مخصوص کفش هاي ایمنی و 4,132
غیرقابل نفوذ در مقابل میخ و اجسام برنده به صورت آماده

مبادلهاتوماتیک6406903056

متقاضیاتوماتیک640690905510ـ ـ ـ سایر4,133

4,134
کاله نیمه ساخته، بدنۀ کاله و باشلق  از نمد، قالب گیري نشده و 

لبه دار نشده، پالتو (Plateaux)   و مانشون (از جمله مانشون هاي 
چاکدار)، از نمد.

متقاضیاتوماتیک650100005510

کاله نیمه ساخته، گیس باف یا تهیه شده از جفت و جورکردن نوار از  هر 4,135
ماده، قالب گیري نشده، لبه دار نشده، آستر نشده، تزیین نشده.

متقاضیاتوماتیک650200005510

کاله و سایر پوشش هاي سر، گیس باف یا تهیه شده از جفت و جورکردن 4,136
نوار از هر ماده، حتی آستر شده یا تزئین شده.

متقاضیاتوماتیک650400005510

4,137

کاله و سایر پوشش هاي سر، کشباف یا قالب باف، یا تهیه شده از دانتل، 
نمد یا سایر پارچه هاي نسجی، به صورت توپ (ولی نه به صورت نوار)، 

حتی آستري  شده  یا  تزئین شده، تور از هر ماده، حتی آستري  شده یا 
تزئین شده.

متقاضیاتوماتیک650500005510

مبادلهنیاز کارشناسی6506101056ـ ـ ـ کاله ضدآتش فاقد پنبه نسوز4,138
متقاضینیاز کارشناسی54079300327ـ ـ از نخ هاي به رنگ هاي گوناگون4,139
متقاضینیاز کارشناسی54079400327ـ ـ چاپ شده4,140

ـ پارچه هاي تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز به 4,141
دست می آیند

مبادلهنیاز کارشناسی54081000327

مبادلهنیاز کارشناسی54082100327ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده4,142
مبادلهنیاز کارشناسی54082200327ـ ـ رنگرزي شده4,143
مبادلهنیاز کارشناسی54082300327ـ ـ از نخ هاي به رنگ هاي گوناگون4,144
مبادلهنیاز کارشناسی54082400327ـ ـ چاپ شده4,145
مبادلهنیاز کارشناسی54083100327ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده4,146
مبادلهنیاز کارشناسی54083200327ـ ـ رنگرزي شده4,147
مبادلهنیاز کارشناسی54083300327ـ ـ  از نخ هاي به رنگ هاي گوناگون4,148
مبادلهنیاز کارشناسی54083400327ـ ـ  چاپ شده4,149
مبادلهاتوماتیک5501100054ـ از نایلون یا از سایر پلی آمیدها4,150
مبادلهاتوماتیک5501200054ـ از پلی استرها4,151
مبادلهاتوماتیک5501300054ـ از آکریلیک یا مدآکریلیک4,152
مبادلهاتوماتیک5501400054ـ از پلی پروپیلن4,153
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مبادلهاتوماتیک5501900055ـ سایر4,154
مبادلهاتوماتیک5502000054دسته الیاف از رشته هاي مصنوعی.4,155
مبادلهاتوماتیک5503110055ـ ـ از آرامیدها4,156
مبادلهاتوماتیک5503190055ـ ـ سایر4,157
متقاضیاتوماتیک55032000105ـ از پلی استرها4,158
مبادلهاتوماتیک5503300055ـ آکریلیک یا مدآکریلیک4,159
مبادلهاتوماتیک55034000105ـ از پلی پروپیلن4,160
مبادلهاتوماتیک55039000105ـ سایر4,161
مبادلهاتوماتیک5504100054ـ از ریون ویسکوز4,162
متقاضیاتوماتیک55051000155ـ از الیاف سنتتیک4,163
متقاضیاتوماتیک55052000155ـ از الیاف مصنوعی4,164
مبادلهاتوماتیک5506100054ـ از نایلون یا از سایر پلی آمیدها:4,165
مبادلهاتوماتیک5506200055ـ از پلی استرها4,166
مبادلهاتوماتیک5506300054ـ آکریلیک یا مداکریلیک4,167
مبادلهاتوماتیک5506900054ـ سایر4,168

الیاف مصنوعی غیر یکسره، حالجی شده، شانه زده یا به نحو دیگري 4,169
براي نخ ریسی عمل آورده شده باشند.

مبادلهاتوماتیک5507000054

مبادلهاتوماتیک55081000155ـ از الیاف سنتتیک غیریکسره4,170
مبادلهاتوماتیک55082000155ـ از الیاف مصنوعی غیر یکسره4,171
متقاضیاتوماتیک5509110055ـ ـ یک ال4,172
متقاضیاتوماتیک5509120055ـ ـ چندال (تابیده) یا کابله4,173
متقاضیاتوماتیک55092100155ـ ـ یک ال4,174
متقاضیاتوماتیک55092200155ـ ـ چندال (تابیده ) یا کابله4,175
متقاضیاتوماتیک55093100155ـ ـ یک ال4,176
متقاضیاتوماتیک55093200155ـ ـ چندال (تابیده) یا کابله4,177
ـ یک ال4,178 متقاضیاتوماتیک55094100155ـ 
متقاضیاتوماتیک55094200155ـ ـ چندال (تابیده) یا کابله4,179

ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف مصنوعی غیر یکسره مخلوط شده 4,180
باشند

متقاضیاتوماتیک55095100155

ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا با موي نرم (کرك) حیوان مخلوط 4,181
شده باشند

متقاضیاتوماتیک55095200105

متقاضیاتوماتیک55095300155ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند4,182
متقاضیاتوماتیک55095900155ـ ـ سایر4,183

ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موي نرم (کرك) حیوان مخلوط شده 4,184
باشند

متقاضیاتوماتیک55096100155

متقاضیاتوماتیک55096200155ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند4,185
متقاضیاتوماتیک55096900155ـ ـ سایر4,186
متقاضینیاز کارشناسی55143000327ـ از نخ هایی به رنگ هاي متفاوت4,187
متقاضینیاز کارشناسی55144100327ـ ـ  از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف4,188

ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، 4,189
همچنین جناغی مورب باف

متقاضینیاز کارشناسی55144200327

متقاضینیاز کارشناسی55144300327ـ ـ سایر پارچه هاي تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر4,190
متقاضینیاز کارشناسی55144900327ـ ـ سایر پارچه هاي تار و پودباف4,191

ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف غیریکسره ریون ویسکوز مخلوط شده 4,192
باشند

متقاضینیاز کارشناسی55151100327
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متقاضینیاز کارشناسی55151200327ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند4,193

ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موي نرم (کرك) حیوان مخلوط شده 4,194
باشند

متقاضینیاز کارشناسی55151300327

متقاضینیاز کارشناسی55151900327ـ ـ سایر4,195

ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده 4,196
باشند

متقاضینیاز کارشناسی55152100327

ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موي نرم (کرك) حیوان مخلوط شده 4,197
باشند

متقاضینیاز کارشناسی55152200327

متقاضیاتوماتیک55152900327ـ ـ سایر4,198

متقاضینیاز کارشناسی55159100327ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند4,199

متقاضیاتوماتیک55159900327ـ ـ سایر4,200
متقاضینیاز کارشناسی55161100327ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده4,201
متقاضینیاز کارشناسی55161200327ـ ـ رنگرزي شده4,202
متقاضینیاز کارشناسی55161300327ـ ـ از نخ  به رنگ-هاي گوناگون4,203
متقاضینیاز کارشناسی55161400327ـ ـ چاپ شده4,204
متقاضینیاز کارشناسی55162100327ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده4,205
متقاضینیاز کارشناسی55162200327ـ ـ رنگرزي شده4,206
متقاضینیاز کارشناسی55162300327ـ ـ از نخ هاي به رنگ هاي گوناگون4,207
متقاضینیاز کارشناسی55162400327ـ ـ چاپ شده4,208
متقاضینیاز کارشناسی55163100327ـ ـ سفیدنشده یا شده4,209
متقاضینیاز کارشناسی55163200327ـ ـ رنگرزي شده4,210
مبادلهنیاز کارشناسی65061090406ـ ـ ـ سایر4,211
مبادلهنیاز کارشناسی65069100409ـ ـ  از کائوچو یا از مادة پالستیک4,212
متقاضینیاز کارشناسی650699005510ـ ـ از سایر مواد4,213

نوار داخلی، آستر، روپوش، اسکلت کاله، آفتابگیر و بند زیر چانه، براي 4,214
کاله.

متقاضیاتوماتیک650700005510

متقاضیاتوماتیک660110005510ـ چتر سایبان باغ و همانند4,215
متقاضیاتوماتیک660191005510ـ ـ داراي میله یا دسته تلسکوپی4,216
متقاضیاتوماتیک660199005510ـ ـ سایر4,217
متقاضیاتوماتیک660200005510عصا، عصاي صندلی شو، شالق و تازیانه، تعلیمی و همانند.4,218
متقاضیاتوماتیک660320002610ـ اسکلت چتر، از جمله اسکلت سوارشده روي دسته یا میله4,219
متقاضیاتوماتیک660390002610ـ سایر4,220

4,221
پوست و سایر اجزاء پرندگان با پر یا پر نرم، پر، اجزاء پر، پر نرم و اشیاء 
ساخته شده از آنها (غیر از محصوالت مشمول شماره 05  05 و لوله و 

ساقۀ پر کار شده).
متقاضیاتوماتیک670100005510

متقاضیاتوماتیک670210005510ـ از مواد پالستیکی4,222
متقاضیاتوماتیک670290005510ـ از سایر مواد4,223

4,224
موي انسان، دسته شده، در جهت طبیعی نازك شده، سفید شده یا به 

نحو دیگر کارشده؛ پشم یا موي حیوان یا سایر مواد نسجی، آماده شده 
براي ساختن کاله گیس یا اشیاء همانند

متقاضیاتوماتیک670300005510

متقاضیاتوماتیک670411005510ـ ـ کاله گیس کامل4,225
متقاضیاتوماتیک670419005510ـ ـ سایر4,226
متقاضیاتوماتیک670420005510ـ از موي انسان4,227
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متقاضیاتوماتیک670490005510ـ از سایر مواد4,228

سنگ براي سنگفرش، سنگ براي کنار پیاده رو و سنگ به صورت لوح 4,229
براي سنگفرش، از سنگ طبیعی (باستثناي سنگ لوح).

متقاضیاتوماتیک680100005510

4,230

ـ چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی 
غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع 
کمتر از هفت سانتیمتر جاي گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگ شده به طور 

مصنوعی

متقاضیاتوماتیک680210005510

مبادلهنیاز کارشناسی7017202052ـ ـ ـ لوله خونگیر4,231

ـ ـ به وزن بیش از 70 گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از 150 گرم در 4,232
هر متر مربع نباشد

متقاضینیاز کارشناسی56039300325

متقاضینیاز کارشناسی56039400325ـ ـ به وزن بیش از 150 گرم در هر متر مربع4,233
متقاضیاتوماتیک560410003210ـ نخ و طناب الستیکی، پوشانده شده با منسوج4,234
مبادلهاتوماتیک56049000105ـ سایر4,235
مبادلهاتوماتیک56050000155نخ هاي نسجی جورشده با فلز4,236

4,237

نخ هاي گیپه، و نوارها (Strips) و اشکال همانند مشمول شماره 04  
54 یا 05  54 (غیر از آنهایی که مشمول شماره 05  56 می شوند و 
غیر از نخ هاي گیپه از موي یال و دم)؛ نخ شنیل (از جمله نخ شنیل 

.(Loop Wale-yarn) پرزدار)؛ نخ گردباف موسوم به

مبادلهاتوماتیک56060000105

مبادلهاتوماتیک5607210054ـ ـ ریسمان براي بستن یا عدل بندي4,238
مبادلهاتوماتیک5607290054ـ ـ سایر4,239
متقاضیاتوماتیک560741004010ـ ـ ریسمان براي بستن یا براي عدل بندي4,240
مبادلهاتوماتیک5607491054ـ ـ ـ نخ مورد مصرف در تولید تسمه پروانه هاي الستیکی4,241
متقاضیاتوماتیک560749904010ـ ـ ـ سایر4,242
مبادلهاتوماتیک5607501054ـ ـ ـ نخ مورد مصرف در تولید تسمه پروانه هاي الستیکی4,243
متقاضیاتوماتیک560750904010ـ ـ ـ سایر4,244
متقاضینیاز کارشناسی560790103210ـ ـ ـ از کنف یا سایر الیاف نسجی از پوست نباتات شماره 4,2455303
متقاضینیاز کارشناسی560790904010ـ ـ ـ سایر4,246
مبادلهنیاز کارشناسی56081100159ـ ـ تورهاي آماده شده براي ماهیگیري4,247
مبادلهاتوماتیک56081900157ـ ـ سایر4,248
مبادلهاتوماتیک56089000157ـ سایر4,249
متقاضیاتوماتیک62062000559ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان4,250

4,251
ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 29/714 دسی تکس بوده ولی 
از 56/232 دسی تکس کمتر نباشد (نمره هر نخ یک الي آن در سیستم 

متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد).
متقاضیاتوماتیک52054200205

4,252
ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 56/232 دسی تکس بوده ولی 

کمتر از 31/192 نباشد (نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک 
بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52054300155

4,253
ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 31/192 دسی تکس بوده ولی  ـ 

کمتر از 125 دسی تکس نباشد (نمره هر نخ یک الي آن در سیستم 
متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52054400155

4,254
ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 125 دسی تکس بوده ولی 

کمتر از 38/106 دسی تکس نباشد (نمره هر نخ یک الي آن در سیستم 
متریک بیش از 80 بوده ولی از 94 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52054600155

www.karvarz.com



4,255
ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتراز 38/106 دسی تکس بوده ولی 
کمتر از 33/83 دسی تکس نباشد (نمره هر نخ یک الي آن در سیستم 

متریک بیش از 94 بوده ولی از 120 فراتر نرود)
متقاضیاتوماتیک52054700155

ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 33/83 دسی تکس باشد (نمره 4,256
هر نخ یک الي آن در سیستم متریک از 120 بیشتر باشد)

متقاضیاتوماتیک52054800155

ـ ـ که اندازه آن 29/714 دسی تکس یا بیشتر باشد (نمره آن در 4,257
سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52061100205

4,258
ـ ـ که اندازه آن کمتر از 29/714 دسی تکس بوده ولی کمتر از 

56/232 دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 14 
بوده ولی از 43 بیشتر نباشد)

متقاضیاتوماتیک52061200205

4,259
ـ ـ که اندازه آن کمتر از 56/232 دسی تکس بوده ولی کمتر از 

31/192 دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 43 
بوده ولی از 52 بیشتر نباشد)

متقاضیاتوماتیک52061300155

4,260
ـ ـ که اندازه آن کمتر از 31/192 دسی تکس بوده ولی کمتر از 125 

دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 52 بوده ولی از 
80 بیشتر نباشد)

متقاضیاتوماتیک52061400155

ـ ـ که اندازه آن کمتر از 125 دسی تکس باشد (نمره آن در سیستم 4,261
متریک بیش از 80 باشد).

متقاضیاتوماتیک52061500155

متقاضیاتوماتیک52062100205ـ ـ که اندازه آن حداقل 29/714 دسی تکس باشد4,262

4,263
ـ ـ که اندازه آن 29/714 دسی تکس بوده ولی کمتر از 56/232 

دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 14 بوده ولی از 
43 بیشتر نباشد)

متقاضیاتوماتیک52062200205

4,264
ـ ـ که اندازه آن کمتر از 56/232 دسی تکس بوده ولی از 31/192 

دسی تکس کمتر نباشد ( نمره آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده 
ولی از 52 بیشتر نباشد)

متقاضیاتوماتیک52062300155

4,265
ـ ـ که اندازه آن کمتر از 31/192 دسی تکس بوده ولی از 125 

دسی تکس کمتر نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 52 بوده 
ولی از 80 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52062400155

ـ ـ که اندازه آن کمتر از 125 دسی تکس باشد (نمره آن در سیستم 4,266
متریک بیش از 80 باشد).

متقاضیاتوماتیک52062500155

ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن 29/714 دسی تکس یا بیشتر باشد 4,267
(نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52063100205

4,268
ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 29/714 دسی تکس بوده ولی 

کمتر از 56/232 دسی تکس نباشد (نمره هر نخ یک الي آن در سیستم 
متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52063200205

4,269
اشیاء از نخ، نوار یا اشکال همانند مشمول شماره 04  54 یا 05  54، 

ریسمان، طناب یا کابل، که در جاي دیگر گفته نشده و مشمول شماره 
دیگر تعرفه نباشد.

متقاضیاتوماتیک560900004010

متقاضیاتوماتیک570110105510ـ ـ ـ گبه4,270
متقاضیاتوماتیک570110905510ـ ـ ـ سایر4,271
متقاضیاتوماتیک570190005510ـ از سایر مواد نسجی4,272
متقاضیاتوماتیک570210105510ـ ـ ـ گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق به جز سیرجان4,273
متقاضیاتوماتیک570210205510ـ ـ ـ گلیم یک رو پشمی سیرجان (شیرپکی پیچ)4,274
متقاضیاتوماتیک570210305510ـ ـ ـ گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)4,275
متقاضینیاز کارشناسی570210405510ـ ـ ـ گلیم دورو پشمی4,276
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متقاضیاتوماتیک570210505510ـ ـ ـ گلیم کف ابریشم4,277
متقاضیاتوماتیک570210605510ـ ـ ـ گلیم تمام ابریشم4,278
متقاضیاتوماتیک570210905510ـ ـ ـ سایر4,279
4,280(Coir) متقاضیاتوماتیک570220005510ـ کفپوش ها از الیاف نارگیل
متقاضیاتوماتیک570231005510ـ ـ  از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان4,281
متقاضیاتوماتیک570232005510ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی4,282
متقاضیاتوماتیک570239005510ـ ـ از سایر مواد نسجی4,283
متقاضیاتوماتیک570241005510ـ ـ  از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان4,284
متقاضینیاز کارشناسی55163300327ـ ـ از نخ هاي به رنگ هاي گوناگون4,285
متقاضینیاز کارشناسی55163400327ـ ـ چاپ شده4,286
متقاضینیاز کارشناسی55164100327ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده4,287
متقاضینیاز کارشناسی55164200327ـ ـ  رنگرزي شده4,288
متقاضینیاز کارشناسی55164300327ـ ـ از نخ هاي به رنگ هاي گوناگون4,289
متقاضینیاز کارشناسی55164400327ـ ـ  چاپ شده4,290
متقاضینیاز کارشناسی55169100327ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده4,291
متقاضینیاز کارشناسی55169200327ـ ـ  رنگرزي شده4,292
متقاضینیاز کارشناسی55169300327ـ ـ از نخ هاي به رنگ هاي گوناگون4,293
متقاضینیاز کارشناسی55169400327ـ ـ چاپ شده4,294
مبادلهنیاز کارشناسی56012200156ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی4,295
متقاضینیاز کارشناسی560129003210ـ ـ سایر4,296
مبادلهنیاز کارشناسی56013000326ـ پرز منسوجات، گرد و گره و گلوله هاي کوچک4,297

4,298(Stitch-bonded) متقاضیاتوماتیک560210004010ـ نمد سوزن زده و پارچه هاي با الیاف دوخته بافته

متقاضیاتوماتیک560221004010ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان4,299
متقاضیاتوماتیک560229004010ـ ـ از سایر مواد نسجی4,300
متقاضیاتوماتیک560290004010ـ سایر4,301
متقاضینیاز کارشناسی56031110265ـ ـ ـ پارچه هاي نبافته (Spunlace) که از طریق4,302
متقاضینیاز کارشناسی56031190325ـ ـ ـ سایر4,303
متقاضینیاز کارشناسی56031210265--- پارچه نبافته Spun lace که از طریق4,304
متقاضیاتوماتیک56031290325ـ ـ ـ سایر4,305
متقاضیاتوماتیک56031400325ـ ـ به وزن بیش از 150 گرم در هر متر مربع4,306
متقاضیاتوماتیک56039100325ـ ـ به وزن حداکثر 25 گرم در هر متر مربع4,307
متقاضیاتوماتیک570500105510ـ ـ ـ جاجیم4,308
متقاضینیاز کارشناسی570500905510ـ ـ ـ سایر4,309
مبادلهاتوماتیک58013310327ـ ـ ـ مخمل دستباف4,310
مبادلهنیاز کارشناسی58013390327ـ ـ ـ سایر4,311
مبادلهنیاز کارشناسی58030000325گاز (Gauze)، به غیر از پارچه هاي باریک مشمول ردیف 06  4,312.58
مبادلهاتوماتیک58050000329دیوار کوب هاي دستباف از نوع گوبلن،4,313

4,314
ـ پارچه هاي مخمل و پلوش تار و پودباف ( از جمله پارچه هاي حوله 

باف اسفنجی و پارچه هاي اسفنجی (پرز حلقوي) همانند) و پارچه  هاي 
شنیل

مبادلهاتوماتیک58061000207

ـ سایر پارچه هاي تار و پود باف، داراي حداقل 5 درصد وزنی نخ 4,315
کشش پذیر یا نخ کائوچویی

مبادلهاتوماتیک58062000207

مبادلهاتوماتیک58063100407ـ ـ از پنبه4,316
مبادلهاتوماتیک58063200207ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی4,317
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مبادلهاتوماتیک58063910207ـ ـ ـ نواربافی ابریشمی دستباف (پن بافی، گارت بافی)4,318
مبادلهاتوماتیک58063990207ـ ـ ـ سایر4,319

ـ پارچه متشکل از تار و بدون پود، که به وسیله چسب به هم متصل 4,320
(Bolducs) شده است

مبادلهاتوماتیک58064000207

مبادلهاتوماتیک58071000206ـ تار و پودباف4,321
مبادلهاتوماتیک58079000207ـ سایر4,322
مبادلهاتوماتیک58081000207ـ قیطان باف ها به صورت توپ4,323
مبادلهاتوماتیک58089000207ـ سایر4,324
متقاضیاتوماتیک59032000327ـ با پلی اوره تان4,325
متقاضیاتوماتیک62063000559ـ از پنبه4,326
متقاضیاتوماتیک44111291159ـ ـ ـ ـ پروفیل روکش شده4,327
متقاضیاتوماتیک44111292159ـ ـ ـ ـ کف پوش روکش شده4,328
متقاضینیاز کارشناسی44111299159ـ ـ ـ ـ سایر4,329
مبادلهنیاز کارشناسی44111310105ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده4,330
متقاضیاتوماتیک44111391159ـ ـ ـ ـ پروفیل روکش شده4,331
متقاضینیاز کارشناسی44111392159ـ ـ ـ ـ کف پوش روکش شده4,332
متقاضینیاز کارشناسی44111399159ـ ـ ـ ـ سایر4,333
مبادلهنیاز کارشناسی44111410105ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده4,334
متقاضینیاز کارشناسی44111491159ـ ـ ـ ـ پروفیل روکش شده4,335
متقاضیاتوماتیک44111492159ـ ـ ـ ـ کف پوش4,336
متقاضینیاز کارشناسی44111499159ـ ـ ـ ـ سایر4,337
مبادلهنیاز کارشناسی44119210105ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده4,338
مبادلهنیاز کارشناسی44119290159ـ ـ ـ سایر4,339
مبادلهنیاز کارشناسی44119310105ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده4,340
متقاضینیاز کارشناسی44119390159ـ ـ ـ سایر4,341
مبادلهنیاز کارشناسی44119410105ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده4,342
متقاضینیاز کارشناسی44119490159ـ ـ ـ سایر4,343
مبادلهنیاز کارشناسی44121000104ـ از بامبو4,344

4,345 (Tropical) ـ ـ حداقل با یک الیه خارجی از چوب مناطق گرمسیري
مشخص شده در یادداشت 2 ردیف فرعی این فصل

مبادلهنیاز کارشناسی44123100105

مبادلهنیاز کارشناسی44123200109ـ ـ  سایر، حداقل با یک الیه خارجی از چوب هاي غیر تیره کاج4,346
مبادلهنیاز کارشناسی44123900104ـ ـ سایر4,347
مبادلهنیاز کارشناسی44129400104ـ ـ  تخته چندال، تخته مورق و تخته زهوار4,348
مبادلهنیاز کارشناسی44129900104ـ ـ سایر4,349
مبادلهاتوماتیک44130000109چوب هاي متراکم شده، به شکل بلوك،  صفحه، باریکه یا پروفیل.4,350

4,351

پارچه هاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچه هاي تار و پود باف از نخ هاي 
نسجی جورشده با فلز مشمول شماره 05  56، از انواعی که براي 

پوشاك، مبلمان یا مصارف همانند به کار می روند، که در جاي دیگر 
گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند.

مبادلهاتوماتیک58090000327

متقاضیاتوماتیک581010005510ـ گلدوزي و قالبدوزي بدون زمینه نمایان4,352
متقاضیاتوماتیک581091005510ـ ـ  از پنبه4,353
متقاضیاتوماتیک581092005510ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی4,354
متقاضیاتوماتیک581099005510ـ ـ از سایر مواد نسجی4,355
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4,356

محصوالت نسجی الیه دوزي شده به صورت توپ، متشکل از یک یا 
چندالیه ازمواد نسجی که با الیه گذاري از طریق به هم دوختن یا به 

نحوي دیگر، غیر از گلدوزي و قالبدوزي مشمول شماره 10  58 جور 
شده باشند.

مبادلهاتوماتیک58110000407

ـ پارچه هاي نسجی اندوده با صمغ یا با مواد نشاسته اي، از انواعی که 4,357
متقاضیاتوماتیک590110002610براي صحافی، جلدسازي، غالف سازي یا مصارف همانند به کار می روند.

مبادلهاتوماتیک59019000105ـ سایر4,358
متقاضیاتوماتیک59021010155ـ ـ ـ از پلی آمید 6 آغشته شده4,359
متقاضیاتوماتیک59021020155ـ ـ ـ از پلی آمید 6 آغشته نشده4,360
متقاضیاتوماتیک59021030155ـ ـ ـ از پلی آمید 6 / 6 آغشته شده4,361
متقاضیاتوماتیک59021040155ـ ـ ـ از پلی آمید 6 / 6 آغشته نشده4,362
متقاضیاتوماتیک59021050154ـ ـ ـ شیفر (Chiefer) مخصوص استخوان بندي الستیک چرخ4,363
مبادلهاتوماتیک5902109054ـ ـ ـ سایر4,364
متقاضیاتوماتیک59022010154ـ ـ ـ آغشته شده4,365
متقاضیاتوماتیک59022020154ـ ـ ـ آغشته نشده4,366
مبادلهاتوماتیک5902900054ـ سایر4,367
4,368(P.V.C) متقاضیاتوماتیک59031000327ـ با پلی وینیل کلراید
مبادلهاتوماتیک4810290056ـ ـ  سایر4,369

4,370
ـ ـ خمیر آن کالً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 95 
درصد وزن کل الیاف آن از الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی 

تشکیل شده و وزن هر متر مربع آن بیش از 150 گرم نباشد.
مبادلهاتوماتیک4810310053

4,371
ـ ـ خمیر آن کالً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 95 
درصد وزن کل الیاف آن از الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی 

تشکیل شده و وزن هر متر مربع آن بیش از 150 گرم باشد
مبادلهاتوماتیک4810320053

مبادلهاتوماتیک4810390056ـ ـ سایر4,372
متقاضیاتوماتیک48109200155ـ ـ  چند ال4,373
متقاضیاتوماتیک48109900155ـ ـ سایر4,374
مبادلهاتوماتیک4811100056ـ کاغذ و مقواي قطران زده، قیرزده یا آسفالت زده4,375
مبادلهنیاز کارشناسی48114100326ـ ـ خود چسب4,376
مبادلهنیاز کارشناسی48114900326ـ ـ سایر4,377
مبادلهاتوماتیک4811510054ـ ـ سفید شده به وزن هر متر مربع بیش از 150 گرم4,378
مبادلهاتوماتیک4811590054ـ ـ سایر4,379
مبادلهاتوماتیک52042000155ـ آماده شده براي خرده فروشی4,380

ـ کاغذ و مقوا، اندوده، آغشته یا پوشانده شده با موم، موم پارافین، 4,381
استئارین، روغن یا گلیسرول

مبادلهاتوماتیک4811600054

--- کاغذ چندالیه عایق رطوبت متشکل از کاغذ، پلیمر، آلومینیوم یا 4,382
پلمیر متاالیز و الیاف شیشه

متقاضیاتوماتیک48119010156

4,383
--- قوطی و جعبه چندالیه به هم فشرده از الیه هاي متفاوت که 

الیه هاي مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن 
به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذایی به صورت رول

متقاضیاتوماتیک48119020156

متقاضیاتوماتیک48119090154--- سایر4,384
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مبادلهاتوماتیک4812000053بلوك ها، لوحه ها و صفحه هاي صافی، از خمیر کاغذ.4,385
مبادلهاتوماتیک4813100056ـ به شکل دفترچه یا لوله4,386
مبادلهاتوماتیک4813200056ـ به صورت رول به عرض حداکثر 5 سانتیمتر4,387
مبادلهاتوماتیک4813900056ـ سایر4,388

4,389

ـ کاغذ دیواري و پوشش هاي دیواري همانند متشکل از کاغذ با رویه 
اندوده یا پوشانده شده باالیه اي از ماده پالستیکی، دانه دار شده 

(Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، یا به نحوي 
دیگر تزئین شده باشد.

مبادلهنیاز کارشناسی48142000209

مبادلهنیاز کارشناسی48149000209ـ سایر4,390
مبادلهاتوماتیک48162000206ـ کاغذ خودکپی4,391
مبادلهاتوماتیک48169010156ـ ـ ـ کاغذ کاربن و کاغدهاي کپی همانند4,392
مبادلهاتوماتیک48169090106ـ ـ ـ سایر4,393
متقاضینیاز کارشناسی481710005510ـ پاکت4,394

متقاضیاتوماتیک481720005510ـ نامه کارتی ( کارت کاغذي)، کارت پستال غیرمصور  و کارت نامه نگاري4,395

ـ جعبه، کیسه، کیف و مجموعه هاي نگارشی از کاغذ یا مقوا، حاوي 4,396
مجموعه اي از اشیاء نامه نگاري کاغذي

متقاضیاتوماتیک481730005510

ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موي نرم (کرك) حیوان مخلوط شده 4,397
باشند

متقاضیاتوماتیک55099100105

ـ ـ که اندازه آن حداقل 29/714 دسی تکس باشد (نمره آن در سیستم 4,398
متریک از 14 تجاوز نکند).

متقاضیاتوماتیک52051100205

4,399
ـ که اندازه آن کمتر از 29/714 دسی تکس بوده لیکن کمتر از  ـ 

56/232 دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 14 
بوده ولی از 43 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52051200205

4,400
ـ ـ که اندازه آن کمتر از 56/232 دسی تکس بوده ولی از 31/192 

دسی تکس کمتر نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده 
ولی از 52 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52051300155

4,401
ـ ـ که اندازه آن کمتر از 31/192 دسی تکس بوده ولی از 125 دسی 

تکس کمتر نباشد (نمره آن درسیستم متریک بیش از 52 بوده ولی از 
80 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52051400155

ـ ـ که اندازه آن کمتر از 125 دسی تکس باشد (نمره آن در سیستم 4,402
متریک متجاوز از 80 باشد)

متقاضیاتوماتیک52051500155

ـ ـ که اندازه آن حداقل 29/714 دسی تکس باشد (نمره آن در سیستم 4,403
متریک از 14 بیشتر نباشد)

متقاضیاتوماتیک52052100205

4,404
ـ که اندازه آن کمتر از 29/714 دسی تکس بوده ولی کمتر از 56/232  ـ 
دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 14 بوده ولی از 

43 بیشتر نباشد)
متقاضیاتوماتیک52052200205

4,405
ـ ـ که اندازه آن کمتر از 56/232 دسی تکس بوده ولی از 31/192 

دسی تکس کمتر نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده 
ولی از 52 بیشتر نباشد)

متقاضیاتوماتیک52052300155

4,406
ـ که اندازه آن کمتر از 31/192 دسی تکس بوده ولی کمتراز 125  ـ 

دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 52 بوده ولی از 
80 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52052400155
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4,407
ـ ـ که اندازه آن کمتر از 125 دسی تکس بوده ولی کمتر از 38/106 
دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 80 بوده ولی از 

94 بیشتر نباشد).
متقاضیاتوماتیک52052600155

4,408
ـ ـ که اندازه آن کمتر از 38/106 دسی تکس بوده ولی کمتر از 33/83 
دسی تکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 94 بوده ولی از 

120 بیشتر نباشد).
متقاضیاتوماتیک52052700155

ـ ـ که اندازه آن کمتر از 33/83 دسی تکس باشد (نمره آن در سیستم 4,409
متریک بیش از 120 باشد).

متقاضیاتوماتیک52052800155

ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن 29/714 دسی تکس یا بیشتر باشد 4,410
(نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52053100205

4,411
ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 29/714 دسی تکس بوده ولی 

از 56/232 دسی تکس کمتر نباشد (نمره هر نخ یک الي آن در سیستم 
متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52053200205

4,412
ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 56/232 دسی تکس بوده ولی 

از 31/192 دسی تکس کمتر نباشد (نمره هر نخ یک الي آن در سیستم 
متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52053300155

4,413
ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 31/192 دسی تکس بوده ولی 

از 125 دسی تکس کمتر نباشد (نمره هر نخ یک الي آن در سیستم 
متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52053400155

ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن کمتر از 125 دسی تکس باشد (نمره هر 4,414
نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش از 80 باشد).

متقاضیاتوماتیک52053500155

ـ ـ که اندازه هر نخ یک الي آن 29/714 دسی تکس یا بیشتر باشد 4,415
(نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد).

متقاضیاتوماتیک52054100205

ـ دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، 4,416
دسته هاي کاغذ یادآوري، دفاتر یادداشت روزانه و اشیاء همانند

متقاضیاتوماتیک482010005510

متقاضیاتوماتیک482020005510ـ دفترچه مشق4,417
متقاضیاتوماتیک482030005510ـ جلد (غیر از جلد کتاب)، پوشه و جلد پرونده4,418
متقاضینیاز کارشناسی482040005510ـ فرم هاي چند نسخه اي تجاري و دسته اوراق کاربن دار4,419
متقاضیاتوماتیک482050005510ـ آلبوم براي نمونه یا براي کلکسیون4,420
متقاضیاتوماتیک482090005510ـ سایر4,421
مبادلهاتوماتیک48211000325ـ چاپ شده4,422
مبادلهاتوماتیک48219000325ـ سایر4,423
مبادلهاتوماتیک4822100056ـ از انواع مورد استفاده براي پیچیدن نخ هاي نسجی4,424
مبادلهاتوماتیک4822900056ـ سایر4,425
مبادلهنیاز کارشناسی4823200056ـ کاغذ و مقواي صافی4,426

ـ رول ها، اوراق و صفحات مدرج (Dial)، چاپ شده براي دستگاه هاي 4,427
خود ثبت

مبادلهاتوماتیک48234000105

متقاضیاتوماتیک482361003210ـ ـ از بامبو4,428
مبادلهاتوماتیک48236900209ـ ـ سایر4,429
مبادلهاتوماتیک48237000106ـ اشیاء قالب گیري شده یا پرس شده از خمیر کاغذ4,430
مبادلهاتوماتیک48239010106ـ ـ ـ شبکه النه زنبوري4,431
متقاضینیاز کارشناسی482390202610ـ ـ ـ پاپیه ماشه (اشیاء دست ساز از خمیر کاغذ)4,432
متقاضینیاز کارشناسی482390302610ـ ـ ـ تذهیب، تشعیر نگارگري ایران4,433
مبادلهنیاز کارشناسی48239090159ـ ـ ـ سایر4,434
مبادلهنیاز کارشناسی4901100059ـ به صورت اوراق مجزا، حتی تا شده4,435
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مبادلهنیاز کارشناسی4901910056ـ ـ فرهنگ لغت و دائره المعارف و قسمت هاي مسلسل مربوط به آنها4,436
مبادلهنیاز کارشناسی4901990056ـ ـ سایر4,437
متقاضینیاز کارشناسی49021010510ـ ـ ـ آگهی و نشریات4,438
متقاضینیاز کارشناسی49021090510ـ ـ ـ سایر4,439
متقاضینیاز کارشناسی490290102610ـ ـ ـ کاتالوگ هاي تجاري و همانند4,440
متقاضینیاز کارشناسی490290202610ـ ـ ـ کاتالوگ هاي طبی4,441
مبادلهنیاز کارشناسی4902903056ـ ـ ـ نشریات و مجالت علمی4,442

ـ ـ ـ مجموعه و گراور و محصوالت نقاشی و رسم و مجموعه صفحات 4,443
که جنبه علمی و فنی ندارد

متقاضینیاز کارشناسی490290402610

متقاضینیاز کارشناسی490290901010ـ ـ ـ سایر4,444
متقاضینیاز کارشناسی490300002610کتاب هاي تصویر نقاشی یا رنگ  آمیزي، براي کودکان.4,445

متقاضینیاز کارشناسی490400002610کتاب نت موسیقی خطی یا چاپی، با یا بدون تصویر، حتی صحافی شده.4,446

متقاضینیاز کارشناسی490510001510ـ کره جغرافیایی4,447
متقاضینیاز کارشناسی490591001510ـ ـ  به شکل کتاب4,448
متقاضینیاز کارشناسی490599001510ـ ـ سایر4,449
متقاضینیاز کارشناسی4,450####################################490600001510
متقاضیاتوماتیک55099200155ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند4,451
متقاضیاتوماتیک55099900155ـ ـ سایر4,452
ـ یک ال4,453 متقاضیاتوماتیک55101100155ـ 
متقاضیاتوماتیک55101200155ـ ـ چندال (تابیده) یا کابله4,454

ـ سایر نخ ها، که عمدتاً یا منحصراً  با پشم یا موي نرم (کرك) حیوان 4,455
مخلوط شده باشند

متقاضیاتوماتیک55102000155

متقاضیاتوماتیک55103000155ـ سایر نخ ها، که عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند4,456
متقاضیاتوماتیک55109000155ـ سایر نخ ها4,457

ـ از الیاف سنتتیک غیر یکسره، که حداقل 85 درصد وزن آن از این 4,458
الیاف باشد

متقاضیاتوماتیک55111000155

ـ از الیاف سنتتیک غیر یکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آن از این 4,459
الیاف باشد

متقاضیاتوماتیک55112000155

متقاضیاتوماتیک55113000155ـ از الیاف مصنوعی غیر یکسره4,460
متقاضینیاز کارشناسی55121100327ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده4,461
متقاضینیاز کارشناسی55121900327ـ ـ سایر4,462
متقاضینیاز کارشناسی55122100327ـ ـ سفید نشده یا سفید شده4,463
متقاضینیاز کارشناسی55122900327ـ ـ سایر4,464
متقاضینیاز کارشناسی55129100327ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده4,465
متقاضینیاز کارشناسی55129900327ـ ـ سایر4,466
متقاضینیاز کارشناسی55131100327ـ ـ از الیاف غیر یکسرة پلی استر، ساده باف4,467

ـ ـ از الیاف غیر یکسرة پلی استر، سه نخ یا چهار نخ  جناغی، همچنین 4,468
جناغی مورب باف

متقاضینیاز کارشناسی55131200327

متقاضینیاز کارشناسی55131300327ـ ـ سایر پارچه هاي تار و پود باف از الیاف غیر یکسره پلی استر4,469
متقاضینیاز کارشناسی55131900327ـ ـ سایر پارچه هاي تار و پودباف4,470
مبادلهاتوماتیک44187200209ـ ـ سایر، چندالیه4,471
متقاضیاتوماتیک441890003210ـ سایر4,472

ـ ـ ـ مصنوعات چوبی صنایع دستی شامل خراطی، معرق و مشبک 4,473
منبت نازك کاري، نقاشی روي چوب، خاتم

متقاضینیاز کارشناسی441900105510
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متقاضینیاز کارشناسی441900905510ـ ـ ـ سایر4,474

--- صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازك کاري، منبت، 4,475
نقاشی روي چوب، خاتم

متقاضیاتوماتیک442010105510

متقاضیاتوماتیک442010905510ـ ـ ـ سایر4,476

--- صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازك کاري، منبت، 4,477
نقاشی روي چوب، خاتم

متقاضینیاز کارشناسی442090105510

متقاضینیاز کارشناسی442090905510--- سایر4,478

--- صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازك کاري، منبت، 4,479
نقاشی روي چوب، خاتم

متقاضینیاز کارشناسی442110105510

متقاضیاتوماتیک442110905510--- سایر4,480
مبادلهاتوماتیک4421901054--- خالل چوب کبریت4,481

--- صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازك کاري، منبت، 4,482
نقاشی روي چوب، خاتم

متقاضینیاز کارشناسی442190205510

مبادلهنیاز کارشناسی44219090209--- سایر4,483
مبادلهاتوماتیک4501100054ـ چوب پنبه طبیعی، خام یا به طور ساده آماده شده4,484
مبادلهاتوماتیک4501900054ـ سایر4,485

4,486

چوب پنبه طبیعی، قشر خارجی گرفته شده یا به طور ساده چهار تراش 
شده، یا به شکل بلوك، صفحه، ورق یا نوار مربع مستطیل (ازجمله 

مربع)، (همچنین چوب پنبه هاي نیمه تمام با لبه هاي تیز شده براي در 
بطري یا در ظروف).

مبادلهاتوماتیک4502000054

مبادلهاتوماتیک4503100054ـ در بطري یا در ظروف4,487
مبادلهاتوماتیک4503900059ـ سایر4,488
مبادلهنیاز کارشناسی50050090205ـ ـ ـ سایر4,489

نخ ابریشم و نخ تابیده از آخال ابریشم، آماده شده براي خرده فروشی؛ 4,490
.(Silk-Worm Gut) تار حاصل از احشاء کرم ابریشم

مبادلهنیاز کارشناسی50060000205

مبادلهاتوماتیک50071010327ـ ـ ـ ترمه4,491
مبادلهاتوماتیک50071020327ـ ـ ـ شعر دستباف4,492
مبادلهاتوماتیک50071030327ـ ـ ـ زري دستباف4,493
مبادلهاتوماتیک50071090327ـ ـ ـ سایر4,494
مبادلهاتوماتیک50072010327ـ ـ ـ کالقه اي (باتیک)4,495
مبادلهاتوماتیک50072090327ـ ـ ـ سایر4,496
مبادلهاتوماتیک50079000327ـ سایر پارچه ها4,497
مبادلهنیاز کارشناسی5101110054ـ ـ پشم چیده شده4,498
مبادلهنیاز کارشناسی5101190054ـ ـ سایر4,499
مبادلهنیاز کارشناسی5101210054ـ ـ پشم چیده شده4,500
مبادلهنیاز کارشناسی5101290054ـ ـ سایر4,501
مبادلهنیاز کارشناسی5101300054ـ کربونیزه شده4,502
مبادلهنیاز کارشناسی5102110054ـ ـ از بز کشمیري4,503
مبادلهنیاز کارشناسی5102190054ـ ـ سایر4,504
مبادلهنیاز کارشناسی5102200056ـ موي زبر حیوان4,505
مبادلهنیاز کارشناسی51031000155ـ خرده پشم یا خرده موي نرم (کرك) حیوان4,506
مبادلهنیاز کارشناسی51032000155ـ سایر آخال پشم یا آخال موي نرم (کرك) حیوان4,507
مبادلهنیاز کارشناسی51033000155ـ آخال موي زبر حیوان4,508
متقاضینیاز کارشناسی510400004010الیاف کهنه و پس مانده پشم یا موي نرم (کرك) یا زبر حیوان.4,509
مبادلهنیاز کارشناسی5105100054ـ پشم حالجی شده4,510
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مبادلهنیاز کارشناسی5105210054ـ ـ «پشم شانه زده به صورت توده»4,511
مبادلهنیاز کارشناسی5105290054ـ ـ سایر4,512
مبادلهنیاز کارشناسی5105310053ـ ـ از بز کشمیري4,513
مبادلهنیاز کارشناسی5105390053ـ ـ سایر4,514
مبادلهنیاز کارشناسی5105400054ـ موي زبر حیوان، حالجی شده یا شانه زده4,515

ـ ـ ـ داراي بیش از 5/0 درصد ولی مساوي یا کمتر از 4 درصد وزنی 4,516
کربن

متقاضیاتوماتیک7202499054

مبادلهاتوماتیک72025000155ـ فروسیلیکو کروم4,517
مبادلهاتوماتیک7202600054ـ فرونیکل4,518
متقاضیاتوماتیک72027000155ـ فرومولیبدن4,519
مبادلهاتوماتیک7202800054ـ فرو تنگستن و فروسیلیکو تنگستن4,520
مبادلهاتوماتیک7202910054ـ ـ فروتیتانیوم و فروسیلیکو تیتانیوم4,521
مبادلهاتوماتیک7202920054ـ ـ  فرووانادیوم4,522
مبادلهاتوماتیک7202930054ـ ـ فرو نیوبیوم4,523

ـ ـ ـ فروفسفور داراي بیش از 3 درصد ولی مساوي یا کمتر از 15درصد 4,524
وزنی فسفر

مبادلهاتوماتیک72029910205

مبادلهاتوماتیک72029920205ـ ـ ـ فروفسفور داراي بیش از 15 درصد وزنی فسفر4,525
مبادلهاتوماتیک72029930205ـ ـ ـ فروسیلیکو کلسیم (سیلیکوکلسیم)4,526
متقاضیاتوماتیک72029940205ـ ـ ـ فروسیلیکو منیزیم4,527

4,528
ـ ـ ـ مواد تلقیحی جوانه زا (INOCULANT) داراي حداقل یکی از 
عناصر (Sr.Zr.Ca.Ba)که درصدوزنی هریک از آن عناصرمساوي  یا 

کمتر از 9درصد باشد
مبادلهاتوماتیک72029950205

مبادلهاتوماتیک72029990155ـ ـ ـ سایر4,529
مبادلهاتوماتیک7203100054-ـ محصوالت آهنی حاصل از احیاء مستقیم کلوخه هاي معدنی آهن4,530
مبادلهاتوماتیک7203900054ـ سایر4,531
مبادلهنیاز کارشناسی7204100053ـ قراضه و ضایعات چدن4,532
مبادلهنیاز کارشناسی7204210053ـ ـ از فوالد زنگ نزن4,533
مبادلهنیاز کارشناسی7204290053ـ ـ  سایر4,534
مبادلهنیاز کارشناسی7204300053ـ قراضه و ضایعات آهن یا فوالد پوشانده شده با قشري از قلع4,535

4,536
ـ ـ ضایعات تراشکاري، تراشه، خرده، ضایعات آسیاب کردن، خاك اره، 

براده سوهانکاري و ضایعات حاصل از پرداخت یا پرسکاري، حتی به 
(Bundles) صورت بسته

مبادلهنیاز کارشناسی7204410053

مبادلهنیاز کارشناسی7204490053ـ ـ سایر4,537
متقاضیاتوماتیک72045000153ـ شمش هاي حاصل از ذوب مجدد ضایعات4,538
متقاضیاتوماتیک72051000103ـ دانه هاي کوچک (گرانول)4,539
متقاضیاتوماتیک72052100103ـ ـ از فوالدهاي ممزوج4,540
مبادلهاتوماتیک7205290053ـ ـ سایر4,541
متقاضیاتوماتیک600610003210ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان4,542
متقاضیاتوماتیک600621003210ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده4,543
متقاضینیاز کارشناسی600622003210ـ ـ رنگ شده4,544
متقاضینیاز کارشناسی600623003210ـ ـ  از نخ هایی با رنگ هاي مختلف4,545
متقاضینیاز کارشناسی600624003210ـ ـ چاپ شده4,546
متقاضیاتوماتیک600631003210ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده4,547
متقاضینیاز کارشناسی600632003210ـ ـ رنگ شده4,548
متقاضینیاز کارشناسی600633003210ـ ـ از نخ هایی با رنگ هاي مختلف4,549
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ـ چاپ شده4,550 متقاضینیاز کارشناسی600634003210ـ 
متقاضیاتوماتیک600641003210ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده4,551
متقاضینیاز کارشناسی600642003210ـ ـ رنگ شده4,552
متقاضینیاز کارشناسی600643003210ـ ـ از نخ هایی با رنگ هاي مختلف4,553
متقاضینیاز کارشناسی600644003210ـ ـ چاپ شده4,554
متقاضینیاز کارشناسی600690003210ـ سایر4,555
متقاضیاتوماتیک61012000559ـ از پنبه4,556
متقاضیاتوماتیک61013000559ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی4,557
متقاضیاتوماتیک61019000559ـ از سایر مواد نسجی4,558
متقاضینیاز کارشناسی3909402054ـ ـ ـ مورد مصرف در صنایع تایرسازي4,559
متقاضینیاز کارشناسی3909403054ـ ـ ـ الکیل فنولیک (گرید چسب)4,560
متقاضینیاز کارشناسی3909404054ـ ـ ـ رزین فنولیک (گرید غذایی)4,561
متقاضینیاز کارشناسی39094090105ـ ـ ـ سایر4,562
مبادلهاتوماتیک3909500053ـ پلی اوره تان ها4,563
متقاضیاتوماتیک3910000054سیلیکون ها به اشکال ابتدایی.4,564

ـ رزین هاي نفت، رزین هاي کومارون، رزین هاي اندن، رزین هاي 4,565
کومارون ـ اندن و پلی ترپن ها

مبادلهنیاز کارشناسی3911100054

متقاضینیاز کارشناسی39119010105ـ ـ ـ رزین هاي مالئیک مورد مصرف در تولید مرکب چاپ4,566
متقاضینیاز کارشناسی3911909054ـ ـ ـ سایر4,567
4,568(Non-plasticised) متقاضینیاز کارشناسی3912110054ـ ـ نرم نشده
4,569(Plasticised) متقاضینیاز کارشناسی3912120054ـ ـ نرم شده
متقاضیاتوماتیک3912200054ـ نیترات هاي سلولز (همچنین کولودیون ها)4,570
متقاضیاتوماتیک3912311055ـ ـ ـ گرید خوراکی4,571
متقاضینیاز کارشناسی39123190155ـ ـ ـ سایر4,572
متقاضیاتوماتیک3912390054ـ ـ سایر4,573
متقاضیاتوماتیک3912900054ـ سایر4,574
متقاضینیاز کارشناسی3913100054ـ اسید آلژینیک، امالح و استرهاي آن4,575
متقاضیاتوماتیک3913900054ـ سایر4,576

مبادله کننده هاي یون (Ion-exchangers) براساس پلیمرهاي 4,577
مشمول شماره هاي 01  39 لغایت 13  39 به اشکال ابتدایی.

متقاضیاتوماتیک3914000054

متقاضینیاز کارشناسی39151000155ـ از پلیمرهاي اتیلن4,578
متقاضیاتوماتیک61021000559ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان4,579
متقاضیاتوماتیک61022000559ـ از پنبه4,580
متقاضیاتوماتیک61023000559ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی4,581
متقاضیاتوماتیک61029000559ـ سایر مواد نسجی4,582

4,583
ـ لباس رو (Suits) (متشکل از دو یا تعداد قسمت هایی که در جنس و 
رنگ هماهنگ یا متناظر باشند (مانند کت، جلیقه و شلوار براي مردان 

یا کت و دامن براي زنان) )
متقاضینیاز کارشناسی61031000559

متقاضینیاز کارشناسی61032200559ـ ـ از پنبه4,584
متقاضینیاز کارشناسی61032300559ـ ـ از الیاف سنتتیک4,585
متقاضینیاز کارشناسی61032900559ـ ـ از سایر مواد نسجی4,586
متقاضیاتوماتیک61033100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان4,587
متقاضیاتوماتیک61033200559ـ ـ از پنبه4,588
متقاضیاتوماتیک61033300559ـ ـ از الیاف سنتتیک4,589
متقاضینیاز کارشناسی61033900559ـ ـ از سایر مواد نسجی4,590
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متقاضیاتوماتیک61034100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان4,591
متقاضیاتوماتیک61034200559ـ ـ از پنبه4,592

ـ ـ به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزي 4,593
(Crust) (نشده

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت4106320040

مبادلهنیاز کارشناسی41064000325ـ از نوع خزندگان4,594
4,595((wet-blue از جمله) مبادلهنیاز کارشناسی41069100325ـ ـ  به حالت مرطوب

ـ ـ به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزي 4,596
(Crust) (نشده

مبادلهنیاز کارشناسی41069200325

مبادلهاتوماتیک41071100265ـ ـ دانه دانه کامل، الیه الیه بریده نشده4,597
مبادلهاتوماتیک41071200265ـ ـ الیه الیه بریده شده دانه دانه4,598
مبادلهاتوماتیک41071900265ـ ـ سایر4,599
مبادلهاتوماتیک41079100265ـ ـ دانه دانه کامل، الیه الیه بریده نشده4,600
مبادلهاتوماتیک41079200265ـ ـ الیه الیه بریده شده دانه دانه4,601
مبادلهاتوماتیک41079900325ـ ـ سایر4,602

4,603
 ،(Crusting) چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ
همچنین چرم پارشمینه شده، از گوسفند یا بره، پشم کنده، حتی الیه 

الیه بریده شده، غیر از چرم هاي مشمول شماره 14  41.
مبادلهنیاز کارشناسی41120000325

مبادلهاتوماتیک41131000325ـ از بز یا بزغاله4,604
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت4113200055ـ از نوع خوك4,605
مبادلهنیاز کارشناسی41133000155ـ ازنوع خزندگان4,606
مبادلهنیاز کارشناسی41139000155ـ سایر4,607
مبادلهاتوماتیک41141000325ـ چرم شاموازه (جیر) (همچنین جیر ترکیبی)4,608
مبادلهاتوماتیک41142000325ـ چرم و پوست ورنی شده یا روکش شده؛ چرم و پوست فلزنما4,609

ـ چرم دوباره ساخته شده براساس چرم یا الیاف چرم، به شکل صفحه، 4,610
ورق یا نوار، حتی به صورت رول

مبادلهاتوماتیک41151000325

ـ دم قیچی و سایر آخال از چرم یا از پوست آماده یا از چرم دوباره 4,611
مبادلهاتوماتیک41152000325ساخته شده، نامناسب براي ساخت اشیاء چرمی؛ گرد، پودر و آرد چرم

4,612
اشیاء زین و برگ سازي براي هر نوع حیوان(همچنین مال بند، قالده، 

زانوبند، پوزه بند، روپوش زین، خورجین، جل سگ و اشیاء همانند)، از 
هرماده.

متقاضیاتوماتیک420100004010

متقاضیاتوماتیک420211005510ـ ـ با سطح خارجی از چرم طبیعی، از چرم یا از چرم ترکیبی4,613
متقاضیاتوماتیک420212005510ـ ـ با سطح خارجی از مواد پالستیکی یا مواد نسجی4,614
متقاضیاتوماتیک420219005510ـ ـ سایر4,615
متقاضیاتوماتیک420221005510ـ ـ با سطح خارجی از چرم طبیعی، از چرم یا از چرم ترکیبی4,616
متقاضینیاز کارشناسی420222105510ـ ـ ـ جاجیم4,617
متقاضینیاز کارشناسی420222205510ـ ـ ـ از نمد4,618
متقاضینیاز کارشناسی420222305510ـ ـ ـ قلمکار4,619

ـ ـ ـ صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، منبت، نازك کاري، 4,620
نقاشی روي چوب، خاتم

متقاضیاتوماتیک441400105510

متقاضیاتوماتیک441400905510ـ ـ ـ سایر4,621

ـ صندوق، صندوقچه، قفسه، بشکه و ظروف بسته بندي همانند؛ استوانه 4,622
( قرقره) براي کابل

مبادلهاتوماتیک44151000209
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ـ پالت هاي ساده، پالت هاي صندوقی و سایر تخته هاي بارگیري؛ 4,623
حلقه هاي اتصالی پالت از چوب

مبادلهاتوماتیک44152000209

بشکه، تغار، خم، طشت و سایر مصنوعات بشکه سازي و اجزاء قطعات 4,624
آنها از چوب، همچنین تخته خمیده براي ساختن چلیک.

متقاضیاتوماتیک441600003210

ابزار، بدنه و دسته افزار، بدنه و دسته جارو یا بروس، از چوب؛ قالب 4,625
چکمه و کفش، از چوب.

مبادلهاتوماتیک44170000109

متقاضیاتوماتیک441810115510ـ ـ ـ ـ -ارسی سازي (با نقش هندسی)4,626
مبادلهاتوماتیک44181019409ـ ـ ـ ـ قواره بري (با نقش گردان و منحنی)4,627
مبادلهاتوماتیک44181090409ـ ـ ـ سایر4,628
متقاضیاتوماتیک441820115510ـ ـ ـ ـ -ارسی سازي (با نقش هندسی)4,629
متقاضیاتوماتیک441820195510ـ ـ ـ ـ قواره بري (با نقش گردان و منحنی)4,630
مبادلهاتوماتیک44182090409ـ ـ ـ سایر4,631
مبادلهاتوماتیک44184000209ـ کفراژ براي کارهاي بتون ریزي ساختمان4,632
مبادلهاتوماتیک44185000209ـ توفال و تخته لمبه4,633
4,634(Beams) و تیرچه ها (Posts) مبادلهاتوماتیک44186000209ـ تیرك ها
مبادلهاتوماتیک44187100209ـ ـ براي کف هاي موزاییکی4,635

ـ بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شکل؛ استوانه هاي توپر، 4,636
همچنین دیسک

مبادلهاتوماتیک4504100054

مبادلهنیاز کارشناسی42060010105ـ ـ ـ کاتگوت4,637
متقاضینیاز کارشناسی420600903210ـ ـ ـ سایر4,638

مبادلهنیاز کارشناسی43011000205ـ از مینک (Mink)، به صورت کامل، با یا بدون سر، دم یا دست و پا4,639

4,640
ـ از بره معروف به آستاراخان، برایت شوانز، قره گل، ایرانی یا همانند، 

پوست هاي بره هندوستان، چین، مغولستان یا تبت، به صورت کامل با یا 
بدون سر، دم یا دست و پا

مبادلهنیاز کارشناسی43013000205

مبادلهنیاز کارشناسی43016000205ـ از روباه، به صورت کامل، با یا بدون سر، دم یا دست و پا4,641

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت4301801055ـ ـ ـ پوست ها از خوك آبی به صورت کامل با یا بدون سر، دم، دست و پا4,642

مبادلهنیاز کارشناسی43018090205ـ ـ ـ سایر4,643
متقاضینیاز کارشناسی430190005510ـ سر، دم، دست و پا و سایر قطعات قابل استفاده در پوست سازي4,644
متقاضیاتوماتیک430211005510ـ ـ از مینک4,645
متقاضینیاز کارشناسی430219005510ـ ـ سایر4,646

ـ سر، دم، دست و پا و سایر قطعات، آخال و دم قیچی، به هم متصل 4,647
نشده

متقاضینیاز کارشناسی430220005510

ـ پوست هاي نرم طبیعی به صورت کامل و به صورت قطعات یا دم 4,648
قیچی هاي آنها، به هم متصل شده

مبادلهنیاز کارشناسی43023000205

متقاضیاتوماتیک430310005510ـ لباس و متفرعات لباس4,649
مبادلهاتوماتیک43039000557ـ سایر4,650
متقاضینیاز کارشناسی430400005510پوست هاي نرم بدلی و اشیاء ساخته شده از آنها.4,651
مبادلهاتوماتیک4401100053ـ هیزم به شکل گرده بینه، کنده، ترکه، پشته یا به اشکال همانند4,652
مبادلهاتوماتیک4401210053ـ ـ تیره کاج4,653
مبادلهاتوماتیک4401220053ـ ـ غیر تیره کاج4,654
مبادلهنیاز کارشناسی4401310053ـ ـ حبه هاي چوب4,655
مبادلهنیاز کارشناسی4401390053ـ ـ سایر4,656
مبادلهاتوماتیک4402100055ـ از بامبو4,657
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مبادلهاتوماتیک4402900059ـ سایر4,658
مبادلهاتوماتیک4403100053ـ عمل آمده با رنگ، کرئوزوت یا سایر عوامل محافظت کننده4,659
مبادلهاتوماتیک4403200053ـ سایر، از تیره کاج4,660
مبادلهاتوماتیک4403410053ـ ـ زهرالشتاي قرمز تیره، زهرالشتاي قرمز روشن و زهرالشتاي باکائو4,661
مبادلهاتوماتیک4403490053ـ ـ سایر4,662
4,663(Quercus گونه) مبادلهاتوماتیک4403910053ـ ـ از بلوط
4,664(Fagus گونه) مبادلهاتوماتیک4403920053ـ ـ از راش
مبادلهاتوماتیک4403990053ـ ـ سایر4,665
مبادلهاتوماتیک4404100054ـ تیره کاج4,666
مبادلهاتوماتیک4404200054ـ غیر تیره کاج4,667
مبادلهاتوماتیک4405000053پشم چوب (پوشال)؛ آرد چوب.4,668
مبادلهاتوماتیک4406100056ـ آغشته نشده4,669
مبادلهاتوماتیک4406900054ـ سایر4,670
مبادلهاتوماتیک4407100054ـ از تیره کاج4,671
4,672(Swietenia) گونه (Mahogany) مبادلهاتوماتیک4407210054ـ ـ چوب ماهونی
متقاضیاتوماتیک680300905510ـ ـ ـ سایر4,673

ـ سنگ آسیاب و سنگ سنباده براي آسیاب کردن، ساییدن یا خمیر 4,674
(Pulping) کردن

مبادلهاتوماتیک6804100056

مبادلهاتوماتیک6804210058ـ ـ از الماس طبیعی یا سنتتیک فشرده شده4,675
مبادلهاتوماتیک6804223058ـ ـ ـ از سرامیک یا سیلیکات ها4,676
مبادلهاتوماتیک6804229058ـ ـ ـ سایر4,677
مبادلهاتوماتیک6804230058ـ ـ از سنگ طبیعی4,678
مبادلهاتوماتیک6804300058ـ سنگ براي تیزکردن یا صیقل کردن با دست4,679

ـ ـ ـ تسمه هاي سنباده بی انتها (Endless) جهت واحدهاي تولیدي 4,680
HDF و MDF نئوپان

مبادلهاتوماتیک6805101056

مبادلهاتوماتیک68051020106ـ ـ ـ تسمه هاي سنباده با محیط چهار متر و کمتر4,681
مبادلهاتوماتیک68051090205ـ ـ ـ سایر4,682

ـ ـ ـ تسمه هاي سنباده بی انتها (Endless) جهت واحدهاي تولیدي 4,683
HDF و MDF نئوپان

مبادلهاتوماتیک6805201056

مبادلهاتوماتیک68052020106ـ ـ ـ تسمه هاي سنباده با محیط چهار متر و کمتر4,684
مبادلهاتوماتیک68052090205ـ ـ ـ سایر4,685

ـ ـ ـ تسمه هاي سنباده بی انتها (Endless) جهت واحدهاي تولیدي 4,686
HDF و  MDF نئوپان

مبادلهاتوماتیک6805301056

مبادلهاتوماتیک4408900054ـ سایر4,687
مبادلهاتوماتیک4409100055ـ تیره کاج4,688
متقاضیاتوماتیک440921001010ـ ـ از بامبو4,689
مبادلهاتوماتیک4409290055ـ ـ سایر4,690
مبادلهنیاز کارشناسی44101110104ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده4,691
مبادلهنیاز کارشناسی44101190159ـ ـ ـ سایر4,692
مبادلهنیاز کارشناسی44101210106ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده4,693
مبادلهنیاز کارشناسی44101290159ـ ـ ـ سایر4,694
مبادلهنیاز کارشناسی44101910104ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده4,695
مبادلهنیاز کارشناسی44101990159ـ ـ ـ سایر4,696
مبادلهنیاز کارشناسی44109010104ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده4,697
مبادلهنیاز کارشناسی44109090159ـ ـ ـ سایر4,698
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مبادلهنیاز کارشناسی5303900053ـ سایر4,699
مبادلهنیاز کارشناسی4,700####################################5305000057
مبادلهنیاز کارشناسی5306100054ـ یک ال4,701
مبادلهنیاز کارشناسی5306200054ـ چندال (تابیده) یا کابله4,702
مبادلهنیاز کارشناسی5307100054ـ یک ال4,703
مبادلهنیاز کارشناسی5307200054ـ چند ال (تابیده) یا کابله4,704
مبادلهنیاز کارشناسی5308200054ـ نخ شاهدانه4,705
مبادلهنیاز کارشناسی5308900054ـ سایر4,706
مبادلهنیاز کارشناسی53091100207ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده4,707
مبادلهنیاز کارشناسی53091900327ـ ـ سایر4,708
مبادلهنیاز کارشناسی53092100327ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده4,709
مبادلهنیاز کارشناسی53092900327ـ ـ سایر4,710
مبادلهنیاز کارشناسی53101000105ـ سفیدنشده4,711
مبادلهنیاز کارشناسی53109000267ـ سایر4,712

پارچه هاي تار و پود باف از سایر الیاف نسجی نباتی؛ پارچه هاي تار و پود 4,713
باف از نخ کاغذي.

مبادلهاتوماتیک53110000267

مبادلهاتوماتیک54011000107ـ از رشته هاي سنتتیک4,714
مبادلهاتوماتیک54012000107ـ از رشته هاي مصنوعی4,715
4,716(Aramids) مبادلهاتوماتیک5402110055ـ ـ از آرامیدها

ـ ـ ـ نخ پلی آمید 6 با دسی تکس 900 الی 2400 و با مقاومت 5/73 4,717
الی 4/90

مبادلهاتوماتیک5402191055

ـ ـ ـ نخ پلی آمید 6/6 با دسی تکس 900 الی 2400 و با مقاومت 5/73 4,718
الی 4/90

مبادلهاتوماتیک5402192055

مبادلهاتوماتیک54021990105ـ ـ ـ  سایر:4,719
مبادلهاتوماتیک5402200055ـ نخ بسیار مقاوم از پلی استرها4,720

ـ ـ از نایلون یا از سایر پلی آمیدها، که اندازه هر نخ یک الي آن بیش از 4,721
50 تکس نباشد

متقاضیاتوماتیک54023100205

ـ ـ از نایلون یا از سایر پلی آمیدها، که اندازه هر نخ یک الي آن بیش از 4,722
50 تکس باشد.

متقاضیاتوماتیک54023200205

متقاضیاتوماتیک54023300205ـ ـ از پلی استرها4,723
متقاضیاتوماتیک54023400325ـ ـ از پلی پروپیلن4,724
متقاضیاتوماتیک54023900205ـ ـ سایر4,725
مبادلهاتوماتیک5402440055ـ ـ کشش پذیر4,726
متقاضیاتوماتیک54024500155ـ ـ از نایلون یا سایر پلی آمیدها4,727
متقاضیاتوماتیک54024600155ـ ـ از پلی استرها، حدوداً جهت دار شده باشند.4,728
متقاضیاتوماتیک54024700155ـ ـ از پلی استرها4,729
متقاضیاتوماتیک54024800155ـ ـ از پلی پروپیلن4,730
متقاضیاتوماتیک54025100155ـ ـ از نایلون یا از سایر پلی آمیدها4,731
متقاضیاتوماتیک54025200155ـ ـ از پلی استرها4,732
متقاضیاتوماتیک54026100155ـ ـ از نایلون یا از سایر پلی آمیدها4,733
متقاضیاتوماتیک54026200155ـ ـ  از پلی استرها4,734
مبادلهاتوماتیک5403100055ـ نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز4,735

مبادلهاتوماتیک5403310055ـ ـ از ریون ویسکوز با تاب یا با تابی که از 120 دور درمتر بیشتر نباشد.4,736

متقاضیاتوماتیک61044300559ـ ـ از الیاف سنتتیک4,737
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متقاضیاتوماتیک61044400559ـ ـ از الیاف مصنوعی4,738
متقاضیاتوماتیک61044900559ـ ـ از سایر مواد نسجی4,739
متقاضیاتوماتیک61045100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان4,740
متقاضیاتوماتیک61045200559ـ ـ از پنبه4,741
متقاضیاتوماتیک61045300559ـ ـ از الیاف سنتتیک4,742
متقاضیاتوماتیک61045900559ـ ـ از سایر مواد نسجی4,743
متقاضیاتوماتیک61046100559ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان4,744
متقاضیاتوماتیک61046200559ـ ـ از پنبه4,745
متقاضیاتوماتیک61046300559ـ ـ از الیاف سنتتیک4,746
متقاضیاتوماتیک61046900559ـ ـ از سایر مواد نسجی4,747
متقاضیاتوماتیک61051000559ـ از پنبه4,748
متقاضیاتوماتیک61052000559ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی4,749
متقاضینیاز کارشناسی61059000559ـ از سایر مواد نسجی4,750
متقاضیاتوماتیک61061000559ـ از پنبه4,751
متقاضیاتوماتیک61062000559ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی4,752
مبادلهاتوماتیک3702440059ـ ـ با پهناي بیش از 105 میلیمتر ولی از 610 میلیمتر بیشتر نباشد4,753
مبادلهاتوماتیک3702520059ـ ـ با پهنائی که از 16 میلیمتر بیشتر نباشد4,754

ـ ـ با پهناي بیش از 16 میلیمتر ولی از 35 میلیمتر بیشتر نباشد و  با 4,755
طولی که از 30 متر بیشتر نباشد، براي اسالید

مبادلهاتوماتیک3702530059

ـ ـ با پهناي بیش از 16 میلیمتر ولی از 35 میلیمتر بیشتر نباشد و با 4,756
طولی که از 30 متر بیشتر نباشد، براي غیر از اسالید

مبادلهاتوماتیک3702540059

ـ ـ با پهنایی بیش از 16 میلیمتر ولی از 35 میلیمتر بیشتر نباشد و با 4,757
طولی بیشتر از 30 متر

مبادلهاتوماتیک3702550059

مبادلهاتوماتیک3702560059ـ ـ با پهنایی بیش از 35 میلیمتر4,758
مبادلهاتوماتیک3702961059ـ ـ ـ فیلم عکاسی سوراخ دار با پهناي 35 میلیمتر4,759
مبادلهاتوماتیک3702969059ـ ـ ـ سایر4,760
مبادلهاتوماتیک3702971052ـ ـ ـ فیلم هاي مورد مصرف در تصویر برداري پزشکی4,761
مبادلهاتوماتیک3702979059ـ ـ ـ سایر4,762
مبادلهاتوماتیک3702980059ـ ـ با پهنایی بیش از 35 میلیمتر4,763
مبادلهاتوماتیک3703100054ـ به صورت رول با پهنایی بیش از 610 میلیمتر4,764
مبادلهاتوماتیک37032000159ـ سایر، براي عکاسی رنگی (پلی کروم)4,765
مبادلهاتوماتیک37039000155ـ سایر4,766

صفحه، فیلم، کاغذ، مقوا و مواد نسجی عکاسی، عکسبرداري شده ولی 4,767
ظاهر نشده.

مبادلهنیاز کارشناسی3704000059

مبادلهنیاز کارشناسی3705100055ـ براي چاپ افست4,768
مبادلهنیاز کارشناسی3705900055ـ سایر4,769
مبادلهاتوماتیک3706100059ـ با پهناي 35 میلیمتر یا بیشتر4,770
مبادلهنیاز کارشناسی54072090205ـ ـ ـ سایر4,771
متقاضیاتوماتیک54073000327ـ پارچه هاي مذکور در یادداشت 9 قسمت یازدهم4,772
متقاضینیاز کارشناسی54074100327ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده4,773
متقاضینیاز کارشناسی54074200327ـ ـ رنگرزي شده4,774
متقاضینیاز کارشناسی54074300327ـ ـ از نخ هاي به رنگ هاي گوناگون4,775
متقاضینیاز کارشناسی54074400327ـ ـ چاپ شده4,776
متقاضینیاز کارشناسی54075100327ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده4,777
متقاضینیاز کارشناسی54075200327ـ ـ رنگرزي شده4,778
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متقاضینیاز کارشناسی54075300327ـ ـ از نخ هاي به رنگ هاي گوناگون4,779
متقاضینیاز کارشناسی54075400327ـ ـ چاپ شده4,780

ـ ـ که داراي 85 درصد وزنی یا بیشتر رشته هاي پلی استر غیر تکستوره 4,781
باشند

متقاضینیاز کارشناسی54076100327

متقاضیاتوماتیک54076900325ـ ـ سایر4,782
متقاضینیاز کارشناسی54077100327ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده4,783
متقاضینیاز کارشناسی54077200327ـ ـ رنگرزي شده4,784
متقاضینیاز کارشناسی54077300327ـ ـ از نخ هاي به رنگ هاي گوناگون4,785
متقاضینیاز کارشناسی54077400327ـ ـ  چاپ شده4,786
متقاضینیاز کارشناسی54078100327ـ ـ سفید نشده یا سفید شده4,787
متقاضینیاز کارشناسی54078200327ـ ـ رنگرزي شده4,788
متقاضینیاز کارشناسی54078300327ـ ـ از نخ هاي به رنگ هاي گوناگون4,789
متقاضینیاز کارشناسی54078400327ـ ـ  چاپ شده4,790
متقاضیاتوماتیک460121005510ـ ـ از بامبو4,791
متقاضیاتوماتیک460122005510ـ ـ از خیزران4,792
متقاضیاتوماتیک460129005510ـ ـ سایر4,793
متقاضیاتوماتیک460192005510ـ ـ از بامبو4,794
متقاضیاتوماتیک460193005510ـ ـ از خیزران4,795
متقاضیاتوماتیک460194005510ـ ـ از سایر مواد نباتی4,796
متقاضیاتوماتیک460199005510ـ ـ سایر4,797
متقاضیاتوماتیک460211005510ـ ـ از بامبو4,798
متقاضینیاز کارشناسی460212105510ـ ـ ـ شامل کپوبافی4,799
متقاضینیاز کارشناسی460212205510ـ ـ ـ سبدبافی و حصیربافی4,800
متقاضینیاز کارشناسی460212905510ـ ـ ـ سایر4,801
متقاضینیاز کارشناسی460219105510ـ ـ ـ شامل کپوبافی4,802
متقاضینیاز کارشناسی460219905510ـ ـ ـ سایر4,803
متقاضیاتوماتیک460290005510ـ سایر4,804
مبادلهاتوماتیک4701000053خمیر چوب مکانیکی.4,805
مبادلهاتوماتیک4702000053خمیر چوب شیمیایی، از درجه حل شونده.4,806
مبادلهاتوماتیک4703110053ـ ـ تیره کاج4,807
متقاضینیاز کارشناسی3901104954ـ ـ ـ ـ سایر4,808
متقاضینیاز کارشناسی3901105154ـ ـ ـ ـ به صورت پودر4,809
متقاضینیاز کارشناسی3901105954ـ ـ ـ ـ سایر4,810
متقاضینیاز کارشناسی39011061104ـ ـ ـ ـ به صورت پودر4,811
متقاضینیاز کارشناسی39011069104ـ ـ ـ ـ سایر4,812
متقاضینیاز کارشناسی3901109154ـ ـ ـ ـ به صورت پودر4,813
متقاضینیاز کارشناسی3901109954ـ ـ ـ ـ سایر4,814
متقاضینیاز کارشناسی3901201154ـ ـ ـ ـ به صورت پودر4,815
متقاضینیاز کارشناسی3901201954ـ ـ ـ ـ سایر4,816
متقاضینیاز کارشناسی3901202154ـ ـ ـ ـ به صورت پودر4,817
متقاضینیاز کارشناسی3901202954ـ ـ ـ ـ سایر4,818
متقاضینیاز کارشناسی3901203154ـ ـ ـ ـ به صورت پودر4,819
متقاضینیاز کارشناسی3901203954ـ ـ ـ ـ سایر4,820
متقاضینیاز کارشناسی3901204154ـ ـ ـ ـ به صورت پودر4,821
متقاضینیاز کارشناسی3901204954ـ ـ ـ ـ سایر4,822
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متقاضینیاز کارشناسی39012051104ـ ـ ـ ـ به صورت پودر4,823
متقاضینیاز کارشناسی39012059104ـ ـ ـ ـ سایر4,824
متقاضینیاز کارشناسی39012091104ـ ـ ـ ـ به صورت پودر4,825
متقاضینیاز کارشناسی3901209954ـ ـ ـ ـ سایر4,826
مبادلهنیاز کارشناسی3901300054ـ کوپلیمرهاي اتیلن  و استات وینیل4,827
متقاضیاتوماتیک3901900054ـ سایر4,828
متقاضینیاز کارشناسی3902101054ـ ـ ـ گرید لوله4,829
متقاضینیاز کارشناسی3902102054ـ ـ ـ گرید فیلم4,830
متقاضینیاز کارشناسی3902103054ـ ـ ـ گرید نساجی4,831
متقاضینیاز کارشناسی39021091105ـ ـ ـ ـ انواع آمیزه بر پایه پلی پروپیلن4,832
متقاضیاتوماتیک3902109954ـ ـ ـ ـ سایر4,833
متقاضینیاز کارشناسی3902200054ـ پلی ایزوبوتیلن4,834
مبادلهنیاز کارشناسی3902301054ـ ـ ـ گرید لوله4,835
متقاضینیاز کارشناسی3902302054ـ ـ ـ گرید فیلم4,836
متقاضینیاز کارشناسی39023091105ـ ـ ـ ـ انواع آمیزه بر پایه پلی پروپیلن4,837
متقاضینیاز کارشناسی3902309954ـ ـ ـ ـ سایر4,838
متقاضیاتوماتیک3902900054ـ سایر4,839
متقاضینیاز کارشناسی3903111053ـ ـ ـ مقاوم در برابر آتش4,840
4,841(HIPS) متقاضیاتوماتیک3903192054ـ ـ ـ مقاوم در برابر ضربه
متقاضینیاز کارشناسی3903199054ـ ـ ـ سایر4,842
4,843(SAN) متقاضینیاز کارشناسی3903200054ـ کوپلیمرهاي استیرن ـ اکریلونیتریل
4,844(ABS) متقاضینیاز کارشناسی39033000155- کوپلیمرهاي آکریلونیتریل ـ بوتادین ـ  استیرن
متقاضیاتوماتیک3903900054ـ سایر4,845
مبادلهاتوماتیک3904101054ـ ـ ـ سوسپانسیون4,846
متقاضینیاز کارشناسی3904102054ـ ـ ـ امولسیون4,847
متقاضینیاز کارشناسی3904109054ـ ـ ـ سایر4,848
4,849(Non-plasticised) متقاضینیاز کارشناسی3904210054ـ ـ نرم نشده
4,850(Plasticised) متقاضینیاز کارشناسی39042200105ـ ـ  نرم شده
متقاضینیاز کارشناسی3904300055ـ کوپلیمرهاي کلروروینیل و استات وینیل4,851
متقاضینیاز کارشناسی3904400055ـ سایر کوپلیمرهاي کلروروینیل4,852
متقاضیاتوماتیک3904500054ـ پلیمرهاي کلروروینیلیدن4,853
متقاضینیاز کارشناسی3904611054ـ ـ ـ مایع4,854
متقاضینیاز کارشناسی3904612054ـ ـ ـ پودر4,855
متقاضینیاز کارشناسی3904619054ـ ـ ـ سایر4,856
متقاضینیاز کارشناسی3904690054ـ ـ سایر4,857
متقاضینیاز کارشناسی3904900054ـ سایر4,858
متقاضینیاز کارشناسی39051200105ـ ـ به صورت دیسپرسیون مایع4,859
متقاضینیاز کارشناسی39051900105ـ ـ سایر4,860
متقاضیاتوماتیک39052100105ـ ـ به صورت دیسپرسیون مایع4,861
متقاضینیاز کارشناسی39052900105ـ ـ  سایر4,862
مبادلهنیاز کارشناسی3905300054ـ پلی (الکل وینیلیک)، حتی حاوي گروه هاي استات غیر هیدرولیزه4,863
متقاضینیاز کارشناسی3905911054ـ ـ ـ کوپلیمر وینیل کلراید وینیل ایزوبوتیل اتر4,864
متقاضیاتوماتیک39059190105ـ ـ ـ سایر4,865
مبادلهاتوماتیک4703190053ـ ـ غیر تیره کاج4,866
مبادلهاتوماتیک4703210053ـ ـ تیره کاج4,867
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مبادلهاتوماتیک4703290053ـ ـ غیر تیره کاج4,868
مبادلهاتوماتیک4704110053ـ ـ تیره کاج4,869
مبادلهاتوماتیک4704190053ـ ـ غیر تیره کاج4,870
مبادلهاتوماتیک4704210053ـ ـ تیره کاج4,871
مبادلهاتوماتیک4704290053ـ ـ  غیر تیره کاج4,872

خمیر چوب حاصل از ترکیب فرایندهاي خمیرسازي به طریق مکانیکی 4,873
و شیمیایی.

مبادلهاتوماتیک4705000053

مبادلهاتوماتیک4706100054ـ خمیر لینتر پنبه4,874

ـ خمیرهاي الیاف که از کاغذ یا مقواي براي بازیافت (آخال و ضایعات) 4,875
به دست می آید.

مبادلهاتوماتیک4706200053

مبادلهاتوماتیک4706300053ـ سایر، از بامبو4,876
مبادلهاتوماتیک4706910053ـ ـ مکانیکی4,877
مبادلهاتوماتیک4706920054ـ ـ شیمیایی4,878
مبادلهاتوماتیک4706930053ـ ـ حاصل از ترکیب فرآیند هاي مکانیکی و شیمیایی4,879
مبادلهاتوماتیک4707100053ـ کاغذ یا مقواي کرافت سفید نشده یا کاغذ یا مقواي موج دار4,880

ـ سایر کاغذها یا مقواهاي عمدتاً ساخته شده از خمیر شیمیایی سفید 4,881
شده، رنگ نشده به صورت توده

مبادلهاتوماتیک4707200053

، روزنامه، 4,882 ـ کاغذ و مقواي عمدتاً ساخته شده از خمیر مکانیکی (مثالً
نشریات ادواري و اوراق چاپی همانند)

مبادلهاتوماتیک4707300053

مبادلهاتوماتیک4707900053ـ سایر، همچنین آخال و ضایعات جور نشده4,883
مبادلهنیاز کارشناسی4801000056کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق.4,884
مبادلهاتوماتیک4802100054ـ کاغذ و مقواي دست ساز4,885

ـ کاغذ و مقوا از انواعی که به عنوان پایه براي تهیه کاغذ یا مقواي 4,886
حساس در مقابل نور، گرما یا الکتریسیته مورد استفاده قرار می گیرد

مبادلهاتوماتیک4802200056

متقاضینیاز کارشناسی54079100327ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده4,887
مبادلهنیاز کارشناسی3808921252---- سایر LD50 حداکثر 4,8882000
مبادلهنیاز کارشناسی38089213103ـ ـ ـ ـ LD 50 بیشتر از 2000 داراي تولید داخل4,889
مبادلهنیاز کارشناسی3808921952ـ ـ ـ ـ سایر LD50 بیشتر از  4,8902000
مبادلهنیاز کارشناسی38089221202ـ ـ ـ ـ LD 50 حداکثر 4,8912000
متقاضینیاز کارشناسی38089222153ـ ـ ـ ـ LD 50 بیشتر از 2000 داراي تولید داخل4,892
مبادلهنیاز کارشناسی3808922952ـ ـ ـ ـ سایر LD 50 بیشتر از 4,8932000
مبادلهنیاز کارشناسی38089311153ـ ـ ـ ـ LD 50 حداکثر 2000 داراي تولید داخل4,894
مبادلهنیاز کارشناسی3808931252ـ ـ ـ ـ سایر LD 50 حداکثر 4,8952000
مبادلهنیاز کارشناسی38089313103ـ ـ ـ ـ LD 50 بیشتر 2000 داراي تولید داخل4,896
مبادلهنیاز کارشناسی3808931952ـ ـ ـ ـ سایر LD 50 بیشتر از 4,8972000
مبادلهنیاز کارشناسی38089321202ـ ـ ـ ـ LD50 حداکثر 4,8982000
متقاضینیاز کارشناسی39152000155ـ از پلیمرهاي استیرن4,899
متقاضینیاز کارشناسی39153000155ـ از پلیمرهاي کلروروینیل4,900
مبادلهنیاز کارشناسی3907601054ـ ـ ـ گرید نساجی4,901
متقاضینیاز کارشناسی39076020104ـ ـ ـ گرید بطري4,902
متقاضینیاز کارشناسی39076090104ـ ـ ـ سایر4,903
متقاضینیاز کارشناسی3907700054ـ پلی (اسید الکتیک)4,904
متقاضینیاز کارشناسی39079100105ـ ـ اشباع نشده4,905

ـ ـ ـ رنگ پودري به شکل فلس Flake)) و یا گرانول به صورت آماده و 4,906
نیمه آماده

متقاضینیاز کارشناسی39079910155
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4,907((Flake متقاضینیاز کارشناسی3907992054ـ ـ ـ رزین هاي پلی استر به شکل گرانول و یا فلس
متقاضینیاز کارشناسی3907999154ـ ـ ـ ـ رزین پلی استر اشباع ویژه رنگ اتومبیل4,908
متقاضینیاز کارشناسی3907999254ـ ـ ـ ـ رزین پلی استر اشباع شده گرید غذایی / بهداشتی4,909
متقاضینیاز کارشناسی39079999105ـ ـ ـ ـ سایر4,910
متقاضینیاز کارشناسی39081010105ـ ـ ـ  آمیزه پلی آمید بر پایه پلی آمید 6 و 4,9116/6
مبادلهنیاز کارشناسی3908109054ـ ـ ـ  سایر4,912
متقاضینیاز کارشناسی39089010105ـ ـ ـ رزین پلی آمید (گریدهاردنر)4,913
مبادلهنیاز کارشناسی3908902055ـ ـ ـ چیپس پلی آمید گرید نساجی4,914
متقاضینیاز کارشناسی3908909054ـ ـ ـ سایر4,915
متقاضینیاز کارشناسی39091010105ـ ـ ـ پودر قالبگیري از رزین هاي اوره ئیک4,916
متقاضینیاز کارشناسی39091090105ـ ـ ـ سایر4,917
متقاضینیاز کارشناسی39092010105ـ ـ ـ پودر قالبگیري4,918
متقاضینیاز کارشناسی39092090105ـ ـ ـ سایر4,919
متقاضینیاز کارشناسی39093010105ـ ـ ـ پودر قالبگیري4,920
متقاضینیاز کارشناسی3909309154ـ ـ ـ ـ رزین آمینیک گرید غذایی / بهداشتی4,921
متقاضینیاز کارشناسی39093099105ـ ـ ـ ـ سایر4,922
متقاضینیاز کارشناسی39159000155ـ از سایر مواد پالستیکی4,923
متقاضینیاز کارشناسی39161010205--- انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان4,924
متقاضینیاز کارشناسی39161090205--- سایر4,925

4,926
--- اسپاگتو (STACKING ROD-SPAGETTO) (میله 

پالستیکی از جنس PVC به قطر mm7/1 جهت نصب نوار پالستیکی 
راهنما به قرقره در نوار کاست صوتی) به صورت رول

متقاضینیاز کارشناسی3916201054

متقاضینیاز کارشناسی39162020205--- انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان4,927
متقاضینیاز کارشناسی39162090205ـ ـ ـ سایر4,928
متقاضینیاز کارشناسی39169010205--- انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان4,929
متقاضینیاز کارشناسی39169090205--- سایر4,930

ـ روده هاي مصنوعی ( پوشش سوسیس) از پروتئین سفت شده یا از 4,931
مواد پالستیکی سلولزي

متقاضینیاز کارشناسی3917100055

متقاضینیاز کارشناسی39172100105ـ ـ از پلیمرهاي اتیلن4,932
متقاضینیاز کارشناسی39172200105ـ ـ از پلیمرهاي پروپیلن4,933
متقاضینیاز کارشناسی39172300105ـ ـ از پلیمرهاي کلروروینیل4,934
متقاضینیاز کارشناسی39172900105ـ ـ از سایر مواد پالستیکی4,935

ـ ـ لوله ها و شیلنگهاي قابل انعطاف که داراي یک حداقل تحمل فشارتا 4,936
حد ترکیدگی Mpa6/27 باشند.

متقاضینیاز کارشناسی39173100105

ـ ـ سایر لوله ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگري با سایر 4,937
مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات

متقاضینیاز کارشناسی39173200105

ـ ـ سایر، که با مواد دیگرمستحکم نشده و به نحو دیگري  با 4,938
 سایرموادجورنشده باشد، با لوازم و ملحقات

متقاضینیاز کارشناسی39173300105

متقاضینیاز کارشناسی39173910106ـ ـ ـ  لوله فایبرگالس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه4,939
متقاضیاتوماتیک4804110054ـ ـ سفید نشده4,940
متقاضیاتوماتیک4804190054ـ ـ سایر4,941
مبادلهاتوماتیک4804210054ـ ـ سفید نشده4,942
مبادلهاتوماتیک4804290054ـ ـ سایر4,943

ـ ـ ـ کاغذ کرافت (Abrasive Base Kraft paper) به صورت رول 4,944
و عرض حداکثر 94 سانتیمتر

مبادلهاتوماتیک4804311054
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مبادلهاتوماتیک48043190106ـ ـ ـ سایر4,945
مبادلهاتوماتیک48043900106ـ ـ سایر4,946

ـ ـ ـ کاغذ کرافت (Abrasive Base Kraft paper) به صورت رول 4,947
و عرض حداکثر 94 سانتیمتر

مبادلهاتوماتیک4804411054

مبادلهاتوماتیک48044190106ـ ـ ـ سایر4,948

4,949
ـ ـ خمیر آن کالً در توده به صورتی یکنواخت سفیدشده و بیش از 95 
درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از یک فرآیندشیمیایی 

تشکیل داده باشد.
مبادلهاتوماتیک4804420053

مبادلهاتوماتیک48044900106ـ ـ سایر4,950
مبادلهاتوماتیک4804510056ـ ـ سفید نشده4,951

4,952
ـ ـ خمیر آن کالً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 95 
درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی 

تشکیل داده باشد.
مبادلهاتوماتیک4804520053

مبادلهاتوماتیک4804590056ـ ـ سایر4,953
متقاضیاتوماتیک48051100106ـ ـ کاغذ فلوتینگ نیمه شیمیایی4,954
متقاضیاتوماتیک48051210106ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 50% خمیر بکر4,955
متقاضیاتوماتیک48051290106ـ ـ ـ سایر4,956
متقاضیاتوماتیک48051910106ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 20% خمیر بکر4,957
متقاضینیاز کارشناسی54079200327ـ ـ رنگرزي شده4,958
مبادلهاتوماتیک40169200269ـ ـ مدادپاك کن4,959
مبادلهاتوماتیک40169300265ـ ـ درز بند، واشر و سایر درزگیرها4,960
مبادلهاتوماتیک40169400266ـ ـ سپر، حتی قابل بادکردن براي پهلوگیري کشتی ها4,961
مبادلهاتوماتیک40169500269ـ ـ سایر اشیاء قابل بادکردن4,962

ـ ـ ـ کیسه هاي مالش مورد مصرف در صنایع نساجی (از عرض 25 4,963
سانتیمتر به باال)

مبادلهاتوماتیک4016991055

مبادلهاتوماتیک4016992054ـ ـ ـ بالدر تایر4,964
مبادلهنیاز کارشناسی40169930102ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی4,965
مبادلهاتوماتیک4016994057ـ ـ ـ انولپ و تیوپ هاي پخت4,966

ـ ـ ـ کاتس ریسندگی به قطر داخلی 18 الی 51 میلیمتر و قطر 4,967
خارجی از 28 الی 90 میلیمتر با مغزي آلومینیوم یا بدون آن

مبادلهاتوماتیک4016995055

مبادلهاتوماتیک4016996054ـ ـ ـ تکیه گاه (ضربه گیر یا لرزه گیر) براساس الستیک جهت سازه ها4,968
مبادلهاتوماتیک4016997054ـ ـ ـ روکش عاجدار الستیک خودرو بصورت رول4,969
مبادلهاتوماتیک40169990265ـ ـ ـ سایر4,970

ـ ـ ـ ابونیت ولگانیزه به شکل توده، لوح، ورق یا نوار، قلم، پروفیله یا 4,971
لوله، آخال، گرد و خرده ریز

مبادلهاتوماتیک40170010105

مبادلهاتوماتیک40170090205ـ ـ ـ سایر4,972

4,973

ـ پوست و پوست با پشم به صورت کامل که وزن هر جلد آن به حالت 
صرفاً خشک بیش از 8 کیلوگرم، به حالت نمک زده خشک بیش از 10 
کیلوگرم و به حالت تازه و تر نمک زده یا به نحو دیگري محفوظ شده 

بیش از 16 کیلو گرم نباشد.

مبادلهاتوماتیک4101200053

مبادلهاتوماتیک4101500053ـ پوست کامل، به وزن هر جلد بیش از 16 کیلوگرم4,974
مبادلهاتوماتیک4101900053ـ سایر،  از جمله پوست مستطیل شکل پشت تا پهلو (گرده):4,975
مبادلهاتوماتیک4102100053ـ با پشم4,976
مبادلهاتوماتیک4102210053ـ ـ  اسیدشویی شده (پیکله)4,977
متقاضیاتوماتیک39233000209ـ قرابه، بطري، تنگ (Flask) و اشیاء همانند4,978
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متقاضینیاز کارشناسی39234000205ـ قرقره، دوك، ماسوره و تکیه گاه هاي همانند4,979
متقاضیاتوماتیک39235000206ـ سربطري، سرپوش، کالهک و سایر درپوش ها4,980
متقاضینیاز کارشناسی39239010205ـ ـ ـ ظروف لوله اي (تیوب) جهت کرم و پماد4,981
متقاضینیاز کارشناسی39239090206ـ ـ ـ سایر4,982
متقاضینیاز کارشناسی392410105510ـ ـ ـ ظروف مالمین4,983
متقاضینیاز کارشناسی392410905510ـ ـ ـ سایر4,984
متقاضینیاز کارشناسی392490005510ـ سایر4,985

ـ  مخزن، انباره، خم و خمره و محفظه هاي همانند با گنجایش بیش از 4,986
300 لیتر

متقاضینیاز کارشناسی392510005510

متقاضینیاز کارشناسی392520005510ـ در، پنجره و چارچوب  آنها و آستانه در4,987

ـ پشت دري و پشت پنجره اي، پرده ( از جمله پرده کرکره) و اشیاء 4,988
همانند و اجزاء و ملحقات آنها

متقاضینیاز کارشناسی392530005510

متقاضینیاز کارشناسی392590005510ـ سایر4,989
متقاضینیاز کارشناسی392610005510ـ لوازم براي دفتر کار و مدارس4,990
متقاضینیاز کارشناسی39262010202ـ ـ ـ جهت مصارف پزشکی4,991
متقاضینیاز کارشناسی392620905510ـ ـ ـ سایر4,992
متقاضینیاز کارشناسی39263000206ـ یراق آالت براي مبل، براي بدنه وسایل نقلیه یا همانند4,993
متقاضینیاز کارشناسی392640005510ـ مجسمه هاي کوچک و سایر اشیاء تزئینی4,994
متقاضینیاز کارشناسی39269020108ـ ـ ـ کیسه ادرار4,995
متقاضیاتوماتیک39269030102ـ ـ ـ جهت مصارف پزشکی4,996
متقاضینیاز کارشناسی3926904059ـ ـ ـ جهت مصارف سینمایی4,997
متقاضیاتوماتیک39269050106ـ ـ ـ واشر پلی اتیلن درب شیشه دارو4,998
4,999(PET) متقاضینیاز کارشناسی39269060155ـ ـ ـ پریفرم
5,000(LINER) متقاضینیاز کارشناسی3926907056ـ ـ ـ الینر نوار کاست صوتی
5,001(PAD) متقاضینیاز کارشناسی3926908056ـ ـ ـ پد پالستیکی نوار کاست تصویري
متقاضیاتوماتیک39269091266ـ ـ ـ ـ کپسول خالی ژالتینی5,002
متقاضیاتوماتیک39269099158ـ ـ ـ ـ سایر5,003
مبادلهنیاز کارشناسی4001100053ـ شیره کائوچوي طبیعی، حتی پیش ولکانیزه5,004
مبادلهاتوماتیک4001210053ـ ـ صفحات دودي5,005
5,006(TSNR) مبادلهاتوماتیک4001220053ـ ـ کائوچوي طبیعی خاص از لحاظ تکنیکی
مبادلهاتوماتیک4001290053ـ ـ سایر5,007
مبادلهاتوماتیک4001300053ـ باالتا، گوتا ـ پرکا، گوایول، شیکل و صمغ هاي طبیعی همانند5,008
متقاضیاتوماتیک4002110053ـ ـ التکس5,009
متقاضیاتوماتیک4002190053ـ ـ سایر5,010
5,011(BR) مبادلهاتوماتیک4002200053ـ کائوچوي بوتادین
5,012(IIR)(بوتیل) مبادلهاتوماتیک4002310053ـ ـ کائوچوي ایزوبوتن ـ ایزوپرن
مبادلهاتوماتیک4002390053ـ ـ سایر5,013
مبادلهاتوماتیک4002410053ـ ـ التکس5,014
مبادلهاتوماتیک4002490053ـ ـ سایر5,015
مبادلهاتوماتیک4002510053ـ ـ  التکس5,016
مبادلهاتوماتیک4002590053ـ ـ  سایر5,017
5,018(IR) مبادلهاتوماتیک4002600054ـ کائوچوي ایزوپرن
5,019(EPDM) مبادلهاتوماتیک4002700053ـ کائوچوي اتیلن ـ پروپیلن ـ دین غیرمتصل
متقاضیاتوماتیک40092200106ـ ـ با لوازم و ملحقات5,020
متقاضیاتوماتیک40093100106ـ ـ بدون لوازم و ملحقات5,021
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متقاضیاتوماتیک40093200106ـ ـ با لوازم و ملحقات5,022
متقاضیاتوماتیک40094100106ـ ـ بدون لوازم و ملحقات5,023
متقاضیاتوماتیک40094200106ـ ـ با لوازم و ملحقات5,024
مبادلهاتوماتیک40101100205ـ ـ مستحکم شده فقط با فلز5,025
مبادلهاتوماتیک40101200205ـ ـ مستحکم شده فقط با مواد نسجی5,026
مبادلهاتوماتیک40101900205ـ ـ سایر5,027

ـ ـ تسمه انتقال نیرو بی انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشکل)، شیاردار، 5,028
مبادلهاتوماتیک40103100265 داراي محیط خارجی بیش از 60 سانتیمتر و حداکثر 180 سانتیمتر

5,029
ـ ـ تسمه انتقال نیرو بی انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شکل)، غیر 
شیاردار، داراي محیط خارجی بیش از 60 سانتیمتر و حداکثر 180 

سانتیمتر
مبادلهاتوماتیک40103200265

5,030
ـ ـ تسمه انقال نیرو بی انتها، با مقطع ذوزنقه  (تسمه V شکل)، 

شیاردار، داراي محیط خارجی بیش از 180 سانتیمتر و حداکثر 240 
سانتیمتر

مبادلهاتوماتیک40103300265

5,031
ـ ـ تسمه انتقال نیرو بی انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شکل)، غیر 

شیاردار، داراي محیط خارجی بیش از 180 سانتیمتر و حداکثر 240 
سانتیمتر

مبادلهاتوماتیک40103400265

5,032(Synchronous belt) مبادلهاتوماتیک40103500205ـ ـ تسمه همزمان

--  تسمه همزمان (Synchronous belt)  بی انتها، داراي محیط 5,033
خارجی بیش از 150 سانتیمتر و حداکثر 198 سانتیمتر

مبادلهاتوماتیک40103600205

ـ ـ ـ اپرون ریسندگی به ضخامت 1 الی 5/3 میلیمتر و به عرض 22 5,034
الی 200 میلیمتر به صورت حلقوي یا باز

مبادلهاتوماتیک4010391055

مبادلهنیاز کارشناسی40103990265ـ ـ ـ سایر5,035
5,036R 80-315 5/22 متقاضینیاز کارشناسی40112010207ـ ـ ـ با سایز
مبادلهنیاز کارشناسی4011300057ـ از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی5,037
مبادلهنیاز کارشناسی4011619057ـ ـ ـ سایر5,038
مبادلهنیاز کارشناسی4011629057ـ ـ ـ سایر5,039
مبادلهنیاز کارشناسی4011639057ـ ـ ـ سایر5,040
مبادلهنیاز کارشناسی4011699057ـ ـ ـ سایر5,041
مبادلهنیاز کارشناسی4011929057ـ ـ ـ سایر5,042
مبادلهنیاز کارشناسی4011939057ـ ـ ـ سایر5,043
مبادلهنیاز کارشناسی4011949057ـ ـ ـ سایر5,044
متقاضیاتوماتیک34012020265ـ ـ ـ صنعتی5,045
مبادلهنیاز کارشناسی34012030154ـ ـ ـ چیپس5,046
متقاضینیاز کارشناسی340120402610ـ ـ ـ پودر5,047
متقاضینیاز کارشناسی340120902610ـ ـ ـ سایر5,048

5,049
ـ محصوالت و فرآورده هاي آلی تانسیو اکتیف که به منظور شستشوي 

پوست بدن در نظر گرفته شده اند، به شکل مایع یا کرم، بسته بندي شده 
براي خرده فروشی حتی اگر حاوي صابون باشند

متقاضینیاز کارشناسی34013000269

مبادلهاتوماتیک34021110155ـ ـ ـ سدیم لوریل سولفات5,050
مبادلهاتوماتیک34021120205ـ ـ ـ سدیم لوریل اتر سولفات5,051
مبادلهنیاز کارشناسی34021130155ـ ـ ـ الکیل بنزن سولفونه5,052
مبادلهاتوماتیک3402119054ـ ـ ـ سایر5,053
مبادلهنیاز کارشناسی34021210265ـ ـ ـ بنزالکونیوم کلراید داراي گریدداروئی5,054
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مبادلهاتوماتیک34021220155ـ ـ ـ کوکونات فتی اسید دي اتانول آمین5,055
مبادلهاتوماتیک34021230155ـ ـ ـ الکیل دي متیل بتائین5,056
مبادلهاتوماتیک3706900059ـ سایر5,057
مبادلهاتوماتیک34029040155ـ ـ ـ مواد تعاون نساجی5,058
مبادلهنیاز کارشناسی3402909054ـ ـ ـ سایر5,059

ـ ـ فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجی، چرم، پوست هاي نرم 5,060
(Furskins) یا سایر مواد

مبادلهاتوماتیک34031100105

مبادلهنیاز کارشناسی34031900104ـ ـ سایر5,061

ـ ـ فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجی، چرم، پوست هاي نرم یا 5,062
سایر مواد

مبادلهاتوماتیک34039100105

مبادلهنیاز کارشناسی3403991054ـ ـ ـ روان کننده سیلیکونی5,063
مبادلهاتوماتیک34039990105ـ ـ ـ سایر5,064

ـ ـ ـ پلی اتیلن گالیکول 1000، 1500، 2000، 3000، 3350، گرید 5,065
داروئی

مبادلهاتوماتیک34042010405

مبادلهاتوماتیک3404209054ـ ـ ـ سایر5,066
مبادلهاتوماتیک3404900054ـ سایر5,067
متقاضینیاز کارشناسی340510005510ـ واکس ها، کرم ها و فرآورده هاي همانند براي کفش یا چرم5,068

ـ واکس ها، کرم و فرآورده هاي همانند براي نگهداري مبلمان چوبی، 5,069
پارکت ها یا سایر اشیاء چوبی

متقاضینیاز کارشناسی340520005510

ـ واکس و فرآورده هاي همانند براي بدنه وسایل نقلیه باستثناي 5,070
واکس ها براي فلزات

متقاضینیاز کارشناسی340530005510

متقاضینیاز کارشناسی39173990105ـ ـ ـ  سایر5,071
مبادلهنیاز کارشناسی34054000405ـ خمیر، پودر و سایر فرآورده ها براي تمیزکاري5,072
مبادلهنیاز کارشناسی34059000209ـ سایر5,073
متقاضیاتوماتیک340600004010انواع شمع و اشیاء همانند.5,074
مبادلهنیاز کارشناسی34070010105ـ ـ ـ فرآورده هاي دندانسازي5,075
مبادلهنیاز کارشناسی34070090105ـ ـ ـ سایر5,076
مبادلهنیاز کارشناسی35011000105ـ کازئین5,077
مبادلهاتوماتیک3501900054ـ سایر5,078
مبادلهنیاز کارشناسی35021100105ـ ـ خشک کرده5,079
مبادلهنیاز کارشناسی35021900105ـ ـ سایر5,080

ـ آلبومین شیر، همچنین تغلیظ شده ها از دو یا چند پروتئین آب پنیر 5,081
(الکتوسرم)

مبادلهنیاز کارشناسی3502200054

مبادلهاتوماتیک3502900054ـ سایر5,082

5,083

ژالتین (از جمله آنهایی که به صورت ورقه هاي مربع یا مستطیل عرضه 
شده، حتی کار شده در سطح یا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سریشم 
ماهی (Isinglass)؛ سایر چسب هاي حیوانی، باستثناي چسب هاي 

کازئین مشمول شماره 01  35.

مبادلهاتوماتیک35030000265

5,084
پپتون ها و مشتقات آنها؛ سایر مواد پروتئینی و مشتقات آنها، که در 
جاي دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگرتعرفه نشده باشد؛ پودر 

پوست حتی عمل آمده با کروم.
مبادلهاتوماتیک3504000054

مبادلهاتوماتیک35051010205ـ ـ ـ نشاسته حفاري (پر ژالتینه)5,085
مبادلهاتوماتیک35051090105ـ ـ ـ سایر5,086
مبادلهاتوماتیک37071000105ـ امولسیون ها، براي حساس نمودن سطوح5,087
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مبادلهاتوماتیک3707902054ـ ـ ـ تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه هاي فتوکپی و پرینتر5,088

مبادلهاتوماتیک3801100053ـ گرافیت مصنوعی5,089
مبادلهاتوماتیک3801200053ـ گرافیت کلوئیدال یا نیمه کلوئیدال5,090

ـ خمیرهاي کربن دار براي الکترودها و خمیرهاي مشابه براي پوشش 5,091
داخلی کوره ها

مبادلهاتوماتیک3801300053

مبادلهاتوماتیک3801900053ـ سایر5,092
مبادلهاتوماتیک38021000105ـ زغال-هاي فعال شده5,093
مبادلهاتوماتیک38029010105ـ ـ ـ خاك رنگبر5,094
مبادلهاتوماتیک3802909053ـ ـ ـ سایر5,095
متقاضیاتوماتیک38030000510تال اویل (Tall oil)، حتی تصفیه شده.5,096
مبادلهاتوماتیک38040010155ـ ـ ـ انواع تجزیه ناپذیر (سخت)5,097
مبادلهاتوماتیک3804009054ـ ـ ـ سایر5,098
مبادلهاتوماتیک3805100054ـ اسانس هاي تربانتین، از چوب کاج یا از کاغذسازي با سولفات5,099
مبادلهاتوماتیک3805900054ـ سایر5,100
مبادلهاتوماتیک3806100054ـ کولوفان و اسیدهاي رزینی5,101

5,102
ـ امالح کولوفان ها، از اسیدهاي رزینی یا از مشتقات اسیدهاي رزینی یا 

 Rosin)از کولوفان، غیر از امالح محصوالت اضافی کولوفان ها
(adducts

مبادلهاتوماتیک3806200054

مبادلهاتوماتیک3701301054ـ ـ ـ زینگ افست5,103
مبادلهاتوماتیک3701302052ـ ـ ـ فیلم هاي مورد مصرف در تصویربرداري پزشکی5,104
مبادلهاتوماتیک3701303052--- کلیشه  چاپ5,105
مبادلهاتوماتیک3701309052ـ ـ ـ سایر5,106
5,107(Polychrome پلی کروم) مبادلهاتوماتیک3701910059ـ ـ براي عکاسی رنگی
مبادلهنیاز کارشناسی3701991052ـ ـ ـ فیلم هاي مورد مصرف در تصویر برداري پزشکی5,108
مبادلهاتوماتیک3701992054ـ ـ ـ زینک افست5,109
مبادلهاتوماتیک3701993054--- کلیشه  چاپ5,110
مبادلهاتوماتیک3701999059ـ ـ ـ سایر5,111
مبادلهاتوماتیک3702100054ـ براي اشعه ایکس5,112
مبادلهاتوماتیک3702310059ـ ـ براي عکاسی رنگی (پلی کروم)5,113
مبادلهاتوماتیک3702320059ـ ـ سایر فیلم ها، با امولسیونی از هالوژنور نقره5,114
مبادلهاتوماتیک3702390059ـ ـ سایر5,115

ـ ـ   با پهناي بیش از 610 میلیمتر و طول بیش از 200 متر براي 5,116
عکاسی رنگی (پلی کروم)

مبادلهاتوماتیک3702410059

ـ ـ با پهناي بیش از 610 میلیمتر و طول بیش از 200 متر براي 5,117
عکاسی غیررنگی

مبادلهاتوماتیک3702420059

متقاضینیاز کارشناسی39174000105ـ لوازم و ملحقات5,118
متقاضینیاز کارشناسی39181010405--- چمن مصنوعی5,119
متقاضینیاز کارشناسی39181090155--- سایر5,120
متقاضینیاز کارشناسی39189010405--- چمن مصنوعی5,121
متقاضینیاز کارشناسی39189090105--- سایر5,122
متقاضینیاز کارشناسی39191010104ـ ـ ـ نوار چسب ویژه پوشک کامل (شورتی)5,123
متقاضینیاز کارشناسی3919102054ـ ـ ـ شبرنگ5,124

ـ ـ ـ نوار چسب اسپالیسینگ SPLISING TAPE (نوار چسب 5,125
پلی استر فیلم 23 میکرون جهت تولید نوار کاست صوتی تصویري)

متقاضینیاز کارشناسی3919103054
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متقاضینیاز کارشناسی39191090325ـ ـ ـ سایر5,126
متقاضینیاز کارشناسی3919901054ـ ـ ـ فیلم پشت چسب دار ویژه پوشک کامل (شورتی)5,127
متقاضینیاز کارشناسی3919902054ـ ـ ـ شبرنگ5,128
5,129BOPP متقاضینیاز کارشناسی39199030325ـ ـ ـ جمبورول چسب خورده
5,130BOPPمتقاضینیاز کارشناسی39199040325ـ ـ ـ ورق پشت چسب دار

ـ ـ ـ رول PVC چسب خورده با چسب پایه حالل آلی مخصوص لنت 5,131
log roll of adhesive coated) برق

متقاضینیاز کارشناسی39199050325

متقاضینیاز کارشناسی39199090325ـ ـ ـ سایر5,132
متقاضینیاز کارشناسی39201010155ـ ـ ـ یک الیه چاپ شده5,133
متقاضینیاز کارشناسی39201020155ـ ـ ـ یک الیه چاپ نشده5,134
متقاضینیاز کارشناسی39201030155ـ ـ ـ چند الیه از مواد پالستیکی چاپ شده5,135
متقاضینیاز کارشناسی39201040105ـ ـ ـ چند الیه از مواد پالستیکی چاپ نشده5,136
متقاضینیاز کارشناسی39201050105ـ ـ ـ استرچ5,137

ـ ـ ـ ورق جدا کننده پلی اتیلنی با خاصیت تبادل یون به عرض 10 5,138
الی20 سانتیمتر مورد مصرف در باطري خودرو

متقاضینیاز کارشناسی3920106054

متقاضینیاز کارشناسی39201090105ـ ـ ـ سایر5,139
متقاضینیاز کارشناسی39202010205ـ ـ ـ BOPP چاپ شده5,140
متقاضینیاز کارشناسی39202020155ـ ـ ـ BOPP چاپ نشده5,141
متقاضینیاز کارشناسی3920203054ـ ـ ـ با ضخامت 12 میکرون و کمتر ویژه صنایع خازن سازي5,142
متقاضینیاز کارشناسی3920205054ـ ـ ـ نوار درزبندي پاکت آبمیوه و شیر و فرآورده هاي آن5,143
متقاضینیاز کارشناسی39202060205ـ ـ ـ متاالیز چاپ شده5,144
متقاضینیاز کارشناسی39202070155ـ ـ ـ متاالیز چاپ نشده5,145
متقاضینیاز کارشناسی3921131054ـ ـ ـ ساندویچ سقف کاذب خودرو بدون الیه فلزي5,146
متقاضینیاز کارشناسی39211390205ـ ـ ـ سایر5,147
متقاضینیاز کارشناسی3921140055ـ ـ از سلولز احیاء شده5,148
متقاضینیاز کارشناسی3921191055--- نوار اسفنجی ویژه صنایع سیم و کابل5,149
متقاضینیاز کارشناسی39211990105--- سایر5,150

ـ ـ ـ نوار لبه و روکش جهت اوراق فشرده چوبی آغشته به مالمین 5,151
فرمالدئید و یا اوره فرمالدئید (رزینهاي آمینه)

متقاضینیاز کارشناسی3921901054

ـ ـ ـ ورق HPL(High Pressure Lamimated)  و ورق 5,152
CPL(Continuous Pressure Laminated  

متقاضینیاز کارشناسی3921902055

متقاضینیاز کارشناسی39219030155ـ ـ ـ ورق اکریلیک گلدار المینه شده با پارچه5,153

ـ ـ ـ منسوج دو طرف پوشش داده شده با PVC ویژه تابلوهاي 5,154
تبلیغاتی

متقاضینیاز کارشناسی39219040104

متقاضینیاز کارشناسی3921905056ـ ـ ـ مستردستگاه فتوکپی5,155
متقاضینیاز کارشناسی3921906056ـ ـ ـ Tee-shirt transfer از پلی آمید5,156
متقاضینیاز کارشناسی3921907056ـ ـ ـ ورق پلی اتیلن با الیاف شیشه و منسوج نبافته5,157

ـ ـ ـ ورق پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه، و مواد سلولزي 5,158
(Wood Stock 

متقاضینیاز کارشناسی3921908054

متقاضینیاز کارشناسی3921909156ـ ـ ـ ـ ورق و رول چند الیه جهت تولید ظروف لوله اي )تیوپ(5,159

--- ورق جدا کننده پلی اتیلنی با خاصیت تبادل یون به عرض 10 الی 5,160
20 سانتیمتر مورد مصرف در باطري خودرو

متقاضینیاز کارشناسی3921909355

متقاضینیاز کارشناسی39219099205ـ ـ ـ ـ سایر5,161
متقاضینیاز کارشناسی392210004010ـ وان، دوش، ظرفشویی و دستشویی5,162
متقاضینیاز کارشناسی39222000269ـ نشستگاه و سرپوش لگن مستراح5,163
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متقاضینیاز کارشناسی39229000269ـ سایر5,164
متقاضینیاز کارشناسی39231000209ـ جعبه، صندوق، قفسه و اشیاء همانند5,165
متقاضینیاز کارشناسی3923211052ـ ـ ـ کیسه خون5,166

متقاضینیاز کارشناسی3923212054ـ ـ ـ کیسه اسپتیک 5 الیه و باالتر مقاوم در مقابل نفوذ اکسیژن و هوا5,167

متقاضینیاز کارشناسی39232190206ـ ـ ـ سایر5,168
متقاضینیاز کارشناسی3923291052ـ ـ ـ کیسه خون5,169
متقاضیاتوماتیک48051990106ـ ـ ـ سایر5,170
متقاضیاتوماتیک48052410104ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20 درصد خمیر بکر5,171
متقاضیاتوماتیک48052490106ـ ـ ـ سایر5,172
متقاضیاتوماتیک48052510104ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20 درصد خمیر بکر5,173
متقاضیاتوماتیک48052590106ـ ـ ـ سایر5,174
مبادلهاتوماتیک4805300054ـ کاغذ سولفیت براي لفاف5,175
مبادلهنیاز کارشناسی4805400054ـ کاغذ و مقواي صافی5,176
مبادلهنیاز کارشناسی4805500054ـ کاغذ و مقواي نمدي5,177
مبادلهاتوماتیک48059110106ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20% خمیر بکر5,178
مبادلهاتوماتیک48059190106ـ ـ ـ سایر5,179
مبادلهاتوماتیک48059210106ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 20% خمیر بکر5,180
مبادلهاتوماتیک48059290106ـ ـ ـ سایر5,181
مبادلهاتوماتیک48059310106ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20% خمیر بکر5,182
مبادلهاتوماتیک48059390106ـ ـ ـ سایر5,183
مبادلهاتوماتیک4806100056ـ کاغذ و مقواي سولفوریزه (پارشمینه نباتی)5,184
مبادلهنیاز کارشناسی4806200056ـ کاغذ غیرقابل نفوذ در مقابل چربی5,185
مبادلهاتوماتیک4806300056ـ کاغذ رسامی (کالک)5,186

-- از انواع مورد استفاده در اتومبیل هاي سواري (همچنین  استیشن  5,187
واگن  و اتومبیل هاي مسابقه)

متقاضینیاز کارشناسی40121100325

5,188(Lorry) متقاضینیاز کارشناسی40121200325ـ ـ از انواع مورد استفاده در اتوبوس یا اتومبیل باري
متقاضینیاز کارشناسی4012130057ـ ـ از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی5,189
متقاضینیاز کارشناسی40121900325ـ ـ سایر5,190
متقاضینیاز کارشناسی40122000325ـ الستیک رویی چرخ، بادي، مستعمل5,191

5,192
ـ ـ ـ روکش عاجدار الستیک خودرو به صورت رول یا دو سر بسته از 

جنس کائوچوئی و ولکانیزه شده جهت روکش نمودن الستیک هاي 
فرسوده و مستعمل

متقاضینیاز کارشناسی4012901055

متقاضینیاز کارشناسی40129090325ـ ـ ـ سایر5,193

5,194
- از انواعی که براي اتومبیل  سواري (همچنین اتومبیل هاي استیشن 

واگن و اتومبیل هاي مسابقه)، اتوبوس هاو اتومبیل هاي باري به کار 
می رود

متقاضینیاز کارشناسی40131000267

مبادلهنیاز کارشناسی40132000269ـ از انواعی که براي دوچرخه به کار  می رود.5,195
مبادلهنیاز کارشناسی4013901057ـ ـ ـ براي هواپیما5,196
مبادلهنیاز کارشناسی40139020269ـ ـ ـ تیوپ موتور سیکلت5,197
متقاضینیاز کارشناسی40139090267ـ ـ ـ سایر5,198
مبادلهنیاز کارشناسی40141000209ـ کاپوت ( محافظ)5,199
مبادلهاتوماتیک4014900055ـ سایر5,200
مبادلهنیاز کارشناسی40151100202ـ ـ براي جراحی5,201
متقاضینیاز کارشناسی401519105510ـ ـ ـ خانگی5,202
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مبادلهنیاز کارشناسی40151920209ـ ـ ـ معاینه5,203
متقاضیاتوماتیک401519305510ـ ـ ـ کارگري و صنعتی5,204
متقاضیاتوماتیک401519905510ـ ـ ـ سایر5,205
متقاضیاتوماتیک401590004010ـ سایر5,206
مبادلهاتوماتیک40161010102ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی5,207
مبادلهاتوماتیک40161090265ـ ـ ـ سایر5,208
متقاضیاتوماتیک401691004010ـ ـ کف پوش و پادري5,209
مبادلهاتوماتیک38099100105ـ ـ از انواعی که در صنایع نساجی یا همانند به کار می رود5,210
مبادلهاتوماتیک38099200105ـ ـ از انواعی که در صنایع کاغذسازي یا همانند به کار می رود5,211
مبادلهاتوماتیک38099300105ـ ـ از انواعی که در صنایع چرم سازي یا همانند به کار می رود5,212
مبادلهنیاز کارشناسی38101010105ـ ـ ـ ترکیبات براي پاك کردن و پرداخت سطح فلزات5,213
مبادلهاتوماتیک38101090105ـ ـ ـ سایر5,214
مبادلهاتوماتیک38109010105ـ ـ ـ فالکس جهت محافظت و تسهیل جوشکاري5,215
مبادلهنیاز کارشناسی3810909055ـ ـ ـ سایر5,216
مبادلهاتوماتیک3811110054ـ ـ  براساس ترکیبات سرب5,217
مبادلهاتوماتیک3811190054ـ ـ سایر5,218
مبادلهاتوماتیک3811210054ـ ـ  داراي روغن هاي نفتی یا روغن هاي حاصل از مواد معدنی قیري5,219
مبادلهاتوماتیک3811290054ـ ـ سایر5,220
متقاضینیاز کارشناسی39202090205ـ ـ ـ سایر5,221
متقاضینیاز کارشناسی39203000105ـ از پلیمرهاي استیرن5,222
مبادلهاتوماتیک2922390052ـ ـ  سایر5,223
مبادلهاتوماتیک2922410052ـ ـ لیزین و استرهاي آن؛ امالح این محصوالت5,224
مبادلهاتوماتیک2922420052ـ ـ اسید گلوتامیک و امالح آن5,225
مبادلهاتوماتیک2922430052ـ ـ اسید آنترانیلیک و امالح آن5,226
مبادلهاتوماتیک2922440052ـ ـ تیلیدین (INN) و امالح آن5,227
مبادلهاتوماتیک29224910262ـ ـ ـ دیکلوفناك سدیم5,228
مبادلهاتوماتیک2922499052ـ ـ ـ سایر5,229
مبادلهاتوماتیک2922501052ـ ـ ـ فلوکستین هیدروکلراید5,230
مبادلهاتوماتیک29225020262ـ ـ ـ ترامادول هیدروکلراید5,231
مبادلهاتوماتیک29225030262ـ ـ ـ آلندرونیت سدیم5,232
مبادلهاتوماتیک2922509052ـ ـ ـ سایر5,233
مبادلهاتوماتیک2923101052ـ ـ ـ کولین کلراید 75 درصد مایع5,234
مبادلهاتوماتیک2923102052ـ ـ ـ کولین کلراید 60 درصد پودر5,235
مبادلهاتوماتیک2923109052ـ ـ ـ سایر5,236
مبادلهاتوماتیک29232010152ـ ـ ـ لستین ها5,237
مبادلهاتوماتیک2923209052ـ ـ ـ سایر5,238
مبادلهاتوماتیک2923900052ـ سایر5,239
5,240(INN) مبادلهاتوماتیک2924110052ـ ـ مپروبامات

ـ ـ  فلوئور و استامید (ISO)، مونوکروتوفوس (ISO) و فسفامیدون 5,241
(ISO)

مبادلهنیاز کارشناسی2924120052

مبادلهاتوماتیک2924190052ـ ـ  سایر5,242
مبادلهاتوماتیک2924210052ـ ـ اورئین ها و مشتقات آنها؛ امالح این محصوالت5,243

ـ ـ اسید 2 ـ استامید و بنزوئیک (اسید – N استیل آن ترانیلیک) و 5,244
امالح آن

مبادلهاتوماتیک2924230052

5,245(INN) مبادلهنیاز کارشناسی2924240052ـ ـ آتینامات
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مبادلهاتوماتیک29242910262ـ ـ ـ آتنولول5,246
مبادلهاتوماتیک29242920262ـ ـ ـ لیدوکائین پایه5,247
مبادلهاتوماتیک29242930262ـ ـ ـ لیدوکائین هیدروکلراید5,248
5,249(DC) مبادلهاتوماتیک29242940262ـ ـ ـ استامینوفن پودر ساده و یا پودر دي سی
مبادلهاتوماتیک29242950262ـ ـ ـ متوکاربامول5,250
مبادلهاتوماتیک2939410052ـ ـ افدرین  و امالح آن5,251
مبادلهاتوماتیک29394200262-- پسودوافدرین (INN)(Pseudoephedrine) و امالح آن5,252
ـ کاتین (INN) و امالح آن5,253 مبادلهاتوماتیک2939430052ـ 
مبادلهنیاز کارشناسی2939440052ـ ـ نورافدرین و نمک هاي آن5,254
مبادلهنیاز کارشناسی29394910102ـ ـ ـ فنیل پروپانول آمین5,255
مبادلهاتوماتیک2939499052ـ ـ ـ سایر5,256
مبادلهاتوماتیک2939510052ـ ـ فنه تیلین (INN) و امالح آن5,257
مبادلهاتوماتیک2939590052 ـ ـ  سایر5,258
مبادلهاتوماتیک2939610052ـ ـ آرگومترین (INN) و امالح آن5,259
مبادلهاتوماتیک2939620052ـ ـ آرگوتامین (INN) و امالح آن5,260
مبادلهاتوماتیک2939630052-- اسید لیسرجیک و امالح آن5,261
مبادلهاتوماتیک2939690052ـ ـ  سایر5,262

-- کوکائین ـ اکگونین لوومتامفتامین، متامفتامین (INN)، راسمات 5,263
متامفتامین؛ امالح، استرها و سایر مشتقات این محصوالت

مبادلهاتوماتیک2939910052

مبادلهاتوماتیک2939990052ـ ـ سایر5,264

5,265
قندهاي خالص از لحاظ شیمیایی، غیر از ساکارز، الکتوز، مالتوز، گلوکز 
و فرکتوز (لوولوز)؛ استرها، استال ها و استرهاي قند و امالح آن، غیر از 

محصوالت مشمول شماره هاي 37  29، 38  29 یا 39  29.
مبادلهاتوماتیک2940000052

مبادلهاتوماتیک29411010262ـ ـ ـ آمپی سیلین تري هیدرات5,266
مبادلهاتوماتیک29411020262ـ ـ ـ آموکسی سیلین تري هیدرات5,267
مبادلهاتوماتیک2941103052ـ ـ ـ 6-آمینوپنی سیالنیک اسید5,268
مبادلهاتوماتیک2941109052ـ ـ ـ سایر5,269
مبادلهاتوماتیک2941200052ـ استرپتومایسین ها و مشتقات آنها؛ امالح مربوطه5,270
مبادلهاتوماتیک2941300052ـ تترا سیکلین ها و مشتقات آنها؛ امالح مربوطه5,271
مبادلهاتوماتیک2941400052ـ کلرامفنیکل و مشتقات آنها؛ امالح مربوطه5,272
مبادلهاتوماتیک29415010202ـ ـ ـ اریترومایسین بیس - اریترومایسین اتیل سوکسینات5,273
مبادلهاتوماتیک29415020262ـ ـ ـ آزیترومایسین5,274
مبادلهاتوماتیک29415030402ـ ـ ـ کالریترومایسین5,275
مبادلهاتوماتیک3811900054ـ سایر5,276
مبادلهنیاز کارشناسی3812100054ـ فرآورده هاي موسوم به «تسریع کننده ولکانیزاسیون»5,277
مبادلهاتوماتیک3812201055ـ ـ ـ مخلوط هاي داراي دي بوتیل فتاالت5,278
مبادلهاتوماتیک3812209054ـ ـ ـ سایر5,279
مبادلهاتوماتیک3812301053ـ ـ ـ آنتی اکسیدان ها5,280
مبادلهاتوماتیک3812302054ـ ـ ـ آنتی ازونانت ها5,281
مبادلهاتوماتیک3812304054ـ ـ ـ پایدارکننده ها بر پایه قلع5,282
مبادلهاتوماتیک3812306054ـ ـ ـ پایدارکننده ها بر پایه سیلیکون5,283
مبادلهاتوماتیک3812307054ـ ـ ـ پایدارکننده ها گرید فیلم هاي بسته بندي موادغذایی5,284
مبادلهاتوماتیک38123090155ـ ـ ـ سایر5,285
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ترکیبات و خرج براي دستگاه هاي آتش نشانی؛ نارنجک ها و بمب هاي 5,286
آتش نشانی.

مبادلهنیاز کارشناسی3813000054

5,287
حالل ها و رقیق کننده هاي آلی مرکب، که در جاي دیگر گفته نشده و 

مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.ترکیبات براي زدودن رنگ یا 
ورنی.

مبادلهنیاز کارشناسی3814000054

متقاضیاتوماتیک38151100205ـ ـ  با نیکل یا ترکیبات نیکل به عنوان ماده فعال5,288

ـ ـ ـ داراي پنی سیلین ها یا مشتقات این محصوالت یاساختار اسید پنی 5,289
مبادلهاتوماتیک30041012202سیالتیک یا استرپنوماسین ها یا مشخصات این محصوالت مخصوص دام

مبادلهاتوماتیک30041090202ـ ـ ـ سایر5,290
مبادلهاتوماتیک30042011202ـ ـ ـ ـ داراي سایر آنتی بیوتیک هاي مخصوص طیور5,291
مبادلهاتوماتیک30042012202ـ ـ ـ ـ داراي سایر آنتی بیوتیک ها مخصوص دام5,292
مبادلهاتوماتیک30042019322ـ ـ ـ ـ سایر5,293
مبادلهاتوماتیک3004209052ـ ـ ـ سایر5,294
مبادلهاتوماتیک30043110322ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه5,295
مبادلهاتوماتیک3004319052ـ ـ ـ سایر5,296
مبادلهاتوماتیک30043210322ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه5,297
مبادلهاتوماتیک3004329052ـ ـ ـ سایر5,298
مبادلهاتوماتیک30043910322ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه5,299
مبادلهاتوماتیک3004399052ـ ـ ـ سایر5,300
مبادلهاتوماتیک30044010322ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه5,301
مبادلهاتوماتیک3004409052ـ ـ ـ سایر5,302
مبادلهاتوماتیک30045011202ـ ـ ـ ـ داروهاي حاوي ویتامین هاي مخصوص طیور5,303
مبادلهاتوماتیک30045012202ـ ـ ـ ـ داروهاي حاوي ویتامین هاي مخصوص دام5,304
مبادلهاتوماتیک30045019322ـ ـ ـ ـ سایر5,305
مبادلهاتوماتیک3004509052ـ ـ ـ سایر5,306
مبادلهاتوماتیک30049010152ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه5,307
مبادلهاتوماتیک3004902052ـ ـ ـ اتیدرونیت دي سدیم5,308
مبادلهاتوماتیک3004909052ـ ـ ـ سایر5,309
متقاضینیاز کارشناسی3920431054ـ ـ ـ نوار لبه و روکش جهت اوراق فشرده چوبی5,310
متقاضینیاز کارشناسی3920432054ـ ـ ـ ورق با ضخامت باالتر از 20 میلی متر5,311
5,312ABS و PVC متقاضینیاز کارشناسی3920433054ـ ـ ـ ورق از آلیاژ
متقاضینیاز کارشناسی3920434054ـ ـ ـ فیلم استرچ5,313
متقاضینیاز کارشناسی39204350205ـ ـ ـ فیلم شیرینک5,314

متقاضیاتوماتیک39204360205ـ ـ ـ فیلم PVC قابل انعطاف وارده توسط واحدهاي تولید کننده دارو5,315

ـ ـ ـ فیلم PVDC (پلی وینیل دي کلراید) قابل انعطاف وارده توسط 5,316
واحدهاي تولید کننده دارو

متقاضیاتوماتیک39204370205

متقاضینیاز کارشناسی39204390205ـ ـ ـ سایر5,317
متقاضینیاز کارشناسی3920491054ـ ـ ـ نوار لبه و روکش جهت اوراق فشرده چوبی5,318
متقاضینیاز کارشناسی3920492054ـ ـ ـ ورق با ضخامت باالتر از 20 میلی متر5,319
5,320ABS و PVC متقاضینیاز کارشناسی3920493054ـ ـ ـ ورق از آلیاژ
متقاضینیاز کارشناسی39204990205ـ ـ ـ سایر5,321
متقاضینیاز کارشناسی39205100205ـ ـ از پلی (متاکریالت متیل)5,322
متقاضینیاز کارشناسی39205900205ـ ـ  سایر5,323
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متقاضینیاز کارشناسی39206110155ـ ـ ـ ورق دو جداره5,324
متقاضینیاز کارشناسی3920612054ـ ـ ـ فیلم متاالیز5,325
متقاضینیاز کارشناسی39206190155ـ ـ ـ سایر5,326
متقاضینیاز کارشناسی39206200105ـ ـ از پلی (اتیلن ترفتاالت)5,327
متقاضینیاز کارشناسی3920631054ـ ـ ـ فیلم متاالیز5,328
متقاضینیاز کارشناسی39206390105ـ ـ ـ سایر5,329
متقاضینیاز کارشناسی3920691054ـ ـ ـ فیلم متاالیز5,330
متقاضینیاز کارشناسی39206990105ـ ـ ـ سایر5,331
متقاضینیاز کارشناسی3920710054ـ ـ از سلولز احیاء شده5,332
متقاضینیاز کارشناسی3920730054ـ ـ از استات سلولز5,333
متقاضینیاز کارشناسی3920790054ـ ـ از سایر مشتقات سلولز5,334
متقاضینیاز کارشناسی3920910054ـ ـ از پلی (بوتیرال وینیل)5,335
متقاضینیاز کارشناسی3920920054ـ ـ  از پلی آمیدها5,336
متقاضینیاز کارشناسی3920930054ـ ـ از آمینو ـ رزین ها5,337
متقاضینیاز کارشناسی3920940054ـ ـ از رزین هاي فنولیک5,338
5,339(PTFE) متقاضینیاز کارشناسی39209910155ـ ـ ـ نوار و جامبو رول از جنس تفلون
متقاضینیاز کارشناسی3920999054ـ ـ ـ سایر5,340
متقاضینیاز کارشناسی39211100205ـ ـ از پلیمرهاي استیرن5,341
متقاضیاتوماتیک39211200205ـ ـ  از پلیمرهاي کلروروینیل5,342
متقاضینیاز کارشناسی300650002010ـ کیف و جعبه هاي مخصوص دارو براي کمک هاي فوري اولیه5,343

ـ فرآورده هاي شیمیایی ضدبارداري براساس هورمونها، براساس سایر 5,344
محصوالت شماره 37  29 یا اسپرمسیدها

مبادلهاتوماتیک3006600053

مبادلهاتوماتیک30067010103ـ ـ ـ ژل الکترود پزشکی5,345
مبادلهاتوماتیک3006709053ـ ـ ـ سایر5,346
5,347(Ostomy) مبادلهاتوماتیک3006910053ـ ـ لوازم مخصوص استفاده در اُستومی
5,348(Pharmaceutical) مبادلهاتوماتیک3006920053ـ ـ ضایعات داروسازي

5,349
کودهاي حیوانی یا نباتی، حتی مخلوط شده با یکدیگر یا عمل آورده 

شده از لحاظ شیمیایی؛ کودهایی که از مخلوط کردن یا عمل آوردن 
شیمیایی محصوالت حیوانی یا نباتی حاصل شده باشد.

متقاضینیاز کارشناسی3101000053

مبادلهاتوماتیک3102100053ـ اوره حتی به صورت محلول در آب5,350
مبادلهنیاز کارشناسی3102210053ـ ـ سولفات آمونیوم5,351
مبادلهاتوماتیک3102290054ـ ـ سایر5,352
مبادلهنیاز کارشناسی3102300053ـ نیترات آمونیوم، حتی محلول در آب5,353

ـ مخلوط هاي نیترات آمونیوم و کربنات کلسیم یا سایر مواد غیر آلی 5,354
فاقد قدرت حاصلخیزي

مبادلهنیاز کارشناسی3102400053

مبادلهنیاز کارشناسی3102500053ـ نیترات سدیم5,355
مبادلهاتوماتیک3102600054ـ امالح مضاعف و مخلوط هاي نیترات کلسیم و نیترات آمونیوم5,356

مبادلهنیاز کارشناسی3102800053ـ مخلوط هاي اوره و نیترات آمونیوم به صورت محلول در آب یا آمونیاك5,357

مبادلهاتوماتیک3102900053ـ سایر، همچنین مخلوط هاي غیرمذکور در شماره هاي فرعی قبلی5,358
مبادلهنیاز کارشناسی3103100053ـ سوپر فسفات ها5,359
مبادلهنیاز کارشناسی3103900053ـ سایر5,360
مبادلهنیاز کارشناسی3104200053ـ کلرور پتاسیم5,361
مبادلهنیاز کارشناسی3104300053ـ سولفات پتاسیم5,362
مبادلهنیاز کارشناسی3104900053ـ سایر5,363
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5,364NPK مبادلهنیاز کارشناسی3105101053ـ ـ ـ کود
مبادلهنیاز کارشناسی3105102053ـ ـ ـ کودهاي میکرو معدنی5,365
مبادلهاتوماتیک3105109053ـ ـ ـ سایر5,366

- کودهاي معدنی یا شیمیایی داراي سه عنصر حاصلخیزکننده ازت، 5,367
فسفر  و پتاسیم

مبادلهنیاز کارشناسی3105200053

مبادلهنیاز کارشناسی3105300053- هیدروژنواورتوفسفات دي آمونیوم (فسفات دي آمونیک)5,368

5,369
ـ دي هیدروژنواورتو فسفات آمونیوم (فسفات مونو آمونیک) حتی به 

صورت مخلوط با هیدروژنواورتوفسفات دي آمونیوم (فسفات دي 
آمونیک)

مبادلهاتوماتیک3105400053

مبادلهاتوماتیک3105510053ـ ـ داراي نیترات ها و فسفات ها5,370
مبادلهنیاز کارشناسی3105590053ـ ـ سایر5,371

- کودهاي معدنی یا شیمیایی داراي دو عنصر حاصلخیزکننده فسفر و 5,372
پتاسیم

مبادلهنیاز کارشناسی3105600053

مبادلهنیاز کارشناسی3105901053ـ ـ ـ کودهاي میکرو معدنی5,373
مبادلهاتوماتیک3105909053ـ ـ ـ سایر5,374
5,375(Quebracho) مبادلهاتوماتیک3201100054ـ عصاره درخت کبراکو
مبادلهاتوماتیک3201200054ـ عصاره درخت ابریشم یا شب خسب5,376
مبادلهاتوماتیک3201900054ـ سایر5,377
مبادلهاتوماتیک32021000105ـ مواد دباغی آلی سنتتیک5,378
مبادلهاتوماتیک32029000105ـ سایر5,379

5,380

مواد رنگ کننده با منشا نباتی یا حیوانی (از جمله عصاره هاي رنگرزي 
باستثناي زغال حیوانی (Animal black)، حتی با ساخت شیمیایی 

مشخص؛ فرآورده هاي مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد 
رنگ کننده با منشأ نباتی یا حیوانی می باشند.

مبادلهاتوماتیک3203000055

5,381(Master Batch) متقاضینیاز کارشناسی32041110264--- گرانول مستربچ
مبادلهنیاز کارشناسی3204119054--- سایر5,382
5,383(Mordant) مبادلهنیاز کارشناسی3204121054ـ ـ ـ مواد رنگی دندانه
5,384(Master Batch) متقاضیاتوماتیک32041220264--- گرانول مستربچ
مبادلهاتوماتیک32041290105ـ ـ ـ سایر5,385
مبادلهنیاز کارشناسی3806300054ـ صمغ هاي استر5,386
مبادلهاتوماتیک3806900054ـ سایر5,387
مبادلهاتوماتیک38070010105ـ ـ ـ انواع مورد مصرف در لحیم کاري و  جوشکاري5,388
مبادلهاتوماتیک3807009054ـ ـ ـ سایر5,389
مبادلهنیاز کارشناسی3808500054ـ کاالهاي مصرحه در یادداشت (1) فرعی این فصل5,390
مبادلهنیاز کارشناسی38089111153ـ ـ ـ ـ LD50 حداکثر 2000 داراي تولید داخل5,391
مبادلهنیاز کارشناسی3808911253ـ ـ ـ ـ سایر LD50 حداکثر 5,3922000
مبادلهنیاز کارشناسی38089113103ـ ـ ـ ـ LD 50 بیشتر از 2000 داراي تولید داخل5,393
مبادلهنیاز کارشناسی3808911952ـ ـ ـ ـ سایر LD50 بیشتر از 5,3942000
متقاضینیاز کارشناسی380891215510---- خانگی5,395
مبادلهنیاز کارشناسی38089122202ـ ـ ـ ـ LD 50 حداکثر 5,3962000
متقاضینیاز کارشناسی38089123152ـ ـ ـ ـ LD 50 بیشتر از 2000 داراي تولید داخل5,397
مبادلهنیاز کارشناسی3808912952ـ ـ ـ ـ سایر LD50 بیشتر از  5,3982000
مبادلهنیاز کارشناسی38089211153ـ ـ ـ ـ LD 50 حداکثر 2000 داراي تولید داخل5,399
مبادلهنیاز کارشناسی2818200053ـ اکسید آلومینیوم غیر از کورندوم مصنوعی5,400
مبادلهنیاز کارشناسی28183010205ـ ـ ـ ژل هیدرواکسید آلومینیوم گرید داروئی5,401
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مبادلهنیاز کارشناسی28183020265ـ ـ ـ پودر هیدرواکسید آلومینیوم گرید داروئی5,402
مبادلهنیاز کارشناسی2818309053ـ ـ ـ سایر5,403
مبادلهنیاز کارشناسی2819100053ـ تري اکسید کروم5,404
مبادلهنیاز کارشناسی28199010205ـ ـ ـ اکسید کروم5,405
مبادلهنیاز کارشناسی2819909053ـ ـ ـ سایر5,406
مبادلهنیاز کارشناسی2820100053ـ دي اکسید منگنز5,407
مبادلهنیاز کارشناسی2820900054ـ سایر5,408
متقاضیاتوماتیک2821100053ـ اکسیدها و هیدورکسیدهاي آهن5,409
5,410(Earth colours) متقاضینیاز کارشناسی2821200055ـ خاك رنگی
مبادلهنیاز کارشناسی2822000053اکسیدها و هیدرواکسیدهاي کبالت؛ اکسیدهاي کبالت تجارتی.5,411
مبادلهاتوماتیک2823000053اکسیدهاي تیتان.5,412
مبادلهنیاز کارشناسی2824100053ـ منواکسید سرب (مردار سنگ)5,413
متقاضینیاز کارشناسی28249010105ـ ـ ـ  سرنج و مین اورانژ5,414
متقاضینیاز کارشناسی2824909053ـ ـ ـ سایر5,415
مبادلهاتوماتیک2825100053ـ هیدرازین و هیدروکسیالمین و امالح غیر آلی آنها5,416
مبادلهاتوماتیک2825200054ـ اکسید و هیدروکسیدهاي لیتیم5,417
مبادلهنیاز کارشناسی2825300053ـ اکسید و هیدرواکسیدهاي وانادیوم5,418
مبادلهنیاز کارشناسی2825400053ـ اکسید و هیدروکسیدهاي نیکل5,419
مبادلهنیاز کارشناسی2825500053ـ اکسید و هیدروکسیدهاي مس5,420
مبادلهنیاز کارشناسی2825600054ـ اکسیدهاي ژرمانیوم و اکسید زیرکنیوم5,421
مبادلهنیاز کارشناسی2825700053ـ اکسیدها و هیدرواکسیدهاي مولیبدن5,422
مبادلهنیاز کارشناسی2825800054ـ اکسیدهاي آنتیموان5,423
مبادلهاتوماتیک3206410055ـ ـ الجورد و فرآورده هاي آن5,424
مبادلهاتوماتیک3206420054ـ ـ لیتو پون و سایر پیگمان ها و فرآورده هاي آن5,425
5,426(Master Batch) متقاضیاتوماتیک32064910264--- گرانول مستربچ
مبادلهاتوماتیک3206499054ـ ـ ـ سایر5,427
مبادلهاتوماتیک3206500054ـ محصوالت غیرآلی از نوعی که به عنوان نورتاب به کار می روند.5,428

ـ ـ ـ پیگمان هاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طال یا پالتینوم یا 5,429
نقره یا پاالدیوم

مبادلهاتوماتیک3207101054

متقاضیاتوماتیک32071090154ـ ـ ـ سایر5,430
متقاضیاتوماتیک32072010265ـ ـ ـ لعاب ها5,431
متقاضیاتوماتیک32072090205ـ ـ ـ سایر5,432

ـ ـ ـ محلول هاي با حداقل 7 درصد فلز طال یا نقره یا پالتینوم یا 5,433
پاالدیوم

مبادلهاتوماتیک3207301054

مبادلهاتوماتیک32073090155ـ ـ ـ سایر5,434
متقاضیاتوماتیک32074010265ـ ـ ـ فریت هاي شیشه اي5,435

ـ ـ ـ شیشه به صورت ورقه ورقه Glass Flake)) با طول از 1/0 5,436
میلی متر لغایت 5/3 میلی متر و ضخامت 10 میکرون و کمتر از آن

مبادلهاتوماتیک3207402054

مبادلهاتوماتیک32074090205ـ ـ ـ سایر5,437
مبادلهنیاز کارشناسی32081010205ـ ـ ـ پوشش و رنگ ها5,438
مبادلهنیاز کارشناسی32081020105ـ ـ ـ الك ها و ورنی ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی5,439
مبادلهنیاز کارشناسی32081030205ـ ـ ـ الك ها و ورنی ها و لعاب خارج قوطی5,440
مبادلهاتوماتیک32081040104ـ ـ ـ الك عایق الکتریک5,441
مبادلهاتوماتیک3208105054ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ5,442
مبادلهاتوماتیک3208106054ـ ـ ـ ورنی ویژه مرکب چاپ فلکسو5,443
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مبادلهاتوماتیک3208107054ـ ـ ـ ورنی و روغن چاپ عکس برگردان روي چینی5,444
مبادلهنیاز کارشناسی32081090205ـ ـ ـ سایر5,445
مبادلهنیاز کارشناسی32082010205ـ ـ ـ پوششی و رنگ ها5,446
مبادلهنیاز کارشناسی32082020105ـ ـ ـ لعاب، الك ها و ورنی هاي داخل قوطی مواد غذایی5,447
مبادلهنیاز کارشناسی32082030205ـ ـ ـ الك ها و ورنی هاي خارج قوطی5,448
مبادلهاتوماتیک3208204054ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ5,449
مبادلهاتوماتیک32082050104ـ ـ ـ رنگ پشت آیینه5,450
مبادلهاتوماتیک3208206054ـ ـ ـ ورنی ویژه مرکب چاپ فلکسو5,451
مبادلهاتوماتیک3208207054ـ ـ ـ ورنی و روغن چاپ عکس برگردان روي چینی5,452
مبادلهنیاز کارشناسی32082090205ـ ـ ـ سایر5,453
مبادلهنیاز کارشناسی32089010105ـ ـ ـ الك ها و ورنی ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی5,454
مبادلهنیاز کارشناسی32089020205ـ ـ ـ الك ها و ورنی ها و لعاب خارج قوطی5,455
متقاضینیاز کارشناسی3903119054ـ ـ ـ سایر5,456
5,457(GPPS)متقاضینیاز کارشناسی3903191054ـ ـ ـ معمولی
مبادلهاتوماتیک3823702054ـ  ـ ـ لوریل میرستیل الکل5,458
مبادلهاتوماتیک3823709054ـ  ـ ـ سایر5,459
مبادلهاتوماتیک3824100054ـ چسباننده هاي آماده براي قالب ها یا مغزي قالب هاي ریخته گري5,460
مبادلهاتوماتیک3824300054ـ کربورهاي فلزي به هم فشرده نشده5,461
مبادلهنیاز کارشناسی3824500055ـ مالط ها و بتون هاي غیرنسوز5,462
مبادلهاتوماتیک3824600053ـ سوربیتول غیر از آنچه که مشمول شماره فرعی5,463

5,464
ـ ـ شامل کلروفلوئور کربن ها (CFCS)، محتوي یا فاقد هیدرو 
کلروفلوئور و کربن ها (HCFCs)، پرفلوئورکربن ها (PFCS) یا 

(HFCS) هیدروفلوئور و کربن ها
مبادلهاتوماتیک3824710055

-- شامل بروموکلرودي فلوئورومتان، بروموتري فلوئورومتان یا 5,465
دي بروموتترافلوئورواتان ها

مبادلهاتوماتیک3824720055

5,466(HBFCs) مبادلهاتوماتیک3824730055ـ ـ حاوي هیدرو بروموفلوئورو کربن ها
5,467(HCFCs) مبادلهاتوماتیک3824740055ـ ـ حاوي هیدرو کلروفلوئورو کربن ها
مبادلهاتوماتیک3824750055ـ ـ حاوي تترا کلرواتان کربن5,468
مبادلهاتوماتیک3824760055ـ ـ حاوي 1، 1، 1- تري کلرواتان (کلروفرم متیل)5,469
مبادلهاتوماتیک2909410052ـ ـ 2، 2ـ اکسی دي اتانول (دي اتیلن گلیکول)5,470
مبادلهاتوماتیک2909430052ـ ـ اترهاي مونو بوتیلیک اتیلن گلیکول یا دي اتیلن5,471
مبادلهاتوماتیک2909440052ـ ـ سایر مونوالکیل اترهاي اتیلن گلیکول یا دي اتیلن5,472
مبادلهاتوماتیک2909490052ـ ـ سایر5,473
مبادلهاتوماتیک2909500052ـ اتر ـ فنل ها، اتر ـ الکل  ـ فنل ها و مشتقات هالوژنه،5,474
مبادلهاتوماتیک29096010205ـ ـ ـ متیل اتیل کتون پراکسید5,475
مبادلهاتوماتیک2909609052ـ ـ ـ سایر5,476
مبادلهاتوماتیک2910100052ـ اکسیران ( اکسید اتیلن)5,477
مبادلهاتوماتیک2910200052ـ متیل اکسیران (اکسید پروپیلن)5,478
مبادلهاتوماتیک2910300052ـ 1 ـ کلرو 2، 3ـ اپواکسی پروپان ( اپی کلر هیدرین)5,479
5,480INN)  ، (ISO مبادلهنیاز کارشناسی2910400052ـ دي آلدرین
مبادلهاتوماتیک2910900052ـ سایر5,481

استال ها و همی استال ها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه، و مشتقات 5,482
هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.

مبادلهنیاز کارشناسی2911000052

مبادلهاتوماتیک29121100102ـ ـ متانال (فرمالدئید)5,483
مبادلهنیاز کارشناسی2912120052ـ ـ  اتانال (استالدئید)5,484
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مبادلهاتوماتیک2912190052ـ ـ سایر5,485
مبادلهنیاز کارشناسی2912210052ـ ـ  بنز آلدئید (آلدئید بنزوئیک)5,486
مبادلهاتوماتیک2912290052ـ ـ سایر5,487
مبادلهاتوماتیک2912410052ـ ـ وانیلین (آلدئید متیل پروتوکاتشیک)5,488
مبادلهاتوماتیک2912420052ـ ـ اتیل وانیلین (آلدئید اتیل پروتوکاتشیک)5,489
مبادلهنیاز کارشناسی2912490052ـ ـ سایر5,490
مبادلهنیاز کارشناسی2912500052ـ پلیمرهاي حلقوي آلدئید ها5,491
مبادلهنیاز کارشناسی2912600052ـ پارافرمالدئید5,492

مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه محصوالت مشمول شماره 5,493
.29  12

مبادلهنیاز کارشناسی2913000052

مبادلهاتوماتیک2914110052ـ ـ استن5,494
متقاضیاتوماتیک29141200152ـ ـ بوتانون (متیل اتیل کتن)5,495
مبادلهاتوماتیک2914130052ـ ـ 4 ـ متیل پنتان ـ 2ـ اون (متیل ایزوبوتیل کتن)5,496
مبادلهاتوماتیک2914190052ـ ـ سایر5,497
مبادلهنیاز کارشناسی2914220052ـ ـ سیکلوهگزانون و متیل سیکلوهگزانون ها5,498
مبادلهنیاز کارشناسی2914230052ـ ـ یونون ها و متیل یونون ها5,499
مبادلهاتوماتیک2914290052ـ ـ سایر5,500
5,501(one -2 – فنیل پروپان) مبادلهنیاز کارشناسی2914310052ـ ـ  فنیل  استن
مبادلهاتوماتیک2914390052ـ ـ سایر5,502
مبادلهنیاز کارشناسی2914400052ـ کتون ـ الکل ها و ستن، آلدئید ها5,503
مبادلهاتوماتیک2914500052ـ کتون ـ فنل ها و ستن ها با دیگر عوامل اکسیژنه5,504
مبادلهنیاز کارشناسی2914610052ـ ـ آنتراکینون5,505
مبادلهنیاز کارشناسی2914690052ـ ـ سایر5,506
مبادلهاتوماتیک2914700052ـ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه5,507
مبادلهنیاز کارشناسی2915110052ـ ـ اسید فرمیک5,508
مبادلهاتوماتیک2924299052ـ ـ ـ سایر5,509
مبادلهاتوماتیک2925110052ـ ـ ساکارین و امالح آن5,510
5,511(INN) ـ گلوت اتیمید مبادلهاتوماتیک2925120052ـ 
مبادلهاتوماتیک2925190052ـ ـ سایر5,512
5,513(ISO) مبادلهنیاز کارشناسی2925210052ـ ـ کلرودي مفورم
مبادلهاتوماتیک29252910262ـ ـ ـ متفورمین5,514
مبادلهاتوماتیک2925299052ـ ـ ـ سایر5,515
مبادلهاتوماتیک2926100052ـ اکریلونیتریل5,516
مبادلهاتوماتیک2926200052ـ 1 – سیانوگوآنیدین (دي سیان دي آمید)5,517

ـ فن پروپورکس (INN) و امالح آن؛ متادون (INN) واسطه (4- 5,518
سیانو ـ 2ـ دي متیل آمینو – 4، 4- دي فنیل بوتان

مبادلهاتوماتیک2926300052

مبادلهاتوماتیک2926900052ـ  سایر5,519
مبادلهاتوماتیک2927000052ترکیبات دي آزوئیک یا آزوکسیک.5,520
مبادلهاتوماتیک2928000052مشتقات آلی هیدرازین یا هیدروکسیل آمین.5,521
مبادلهاتوماتیک2929900052ـ سایر5,522
مبادلهاتوماتیک2930200052ـ تیوکاربامات ها و دي تیو کاربامات ها5,523
مبادلهاتوماتیک2930300052ـ مونو، دي ـ یاتتراسولفورهاي تیوروم5,524
مبادلهاتوماتیک2930400052ـ متیونین5,525
5,526(ISO) و متامید وفوس (ISO) مبادلهاتوماتیک2930500052ـ کاپتافول
مبادلهنیاز کارشناسی2931100052ـ تترا متیل سرب و تترا اتیل سرب5,527
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مبادلهنیاز کارشناسی2931200052ـ ترکیبات تري بوتیل تین5,528
مبادلهنیاز کارشناسی2932110052ـ ـ تترا هیدروفوران5,529
مبادلهنیاز کارشناسی2932120052ـ ـ 2 ـ فورآلدئید (فورفورآل)5,530
مبادلهنیاز کارشناسی2932130052ـ ـ الکل فورفوریلیک و الکل تترا هیدروفورفوریلیک5,531
مبادلهاتوماتیک2932190052ـ ـ سایر5,532
مبادلهاتوماتیک2932200053ـ الکتون ها5,533
مبادلهاتوماتیک2932910052ـ ـ ایزوسافرول5,534
مبادلهاتوماتیک2932920052ـ ـ 1ـ (1، 3ـ بنزودي اکسول ـ5 ـ ایل)پروپان ـ 2ـ اون5,535
مبادلهاتوماتیک2932930052ـ ـ پی پرونال5,536
مبادلهاتوماتیک2932940052ـ ـ  سافرول5,537
مبادلهاتوماتیک29157019102ـ ـ ـ ـ سایر5,538
مبادلهاتوماتیک2915709052ـ ـ ـ سایر5,539
مبادلهاتوماتیک29159010152ـ ـ ـ والپروات سدیم5,540
مبادلهاتوماتیک29159091202ـ ـ ـ ـ آتورواستاتین5,541
متقاضیاتوماتیک29159092102ـ ـ ـ ـ دواتیل هگزا نوئیک اسید5,542
مبادلهاتوماتیک2915909952ـ ـ ـ ـ سایر5,543
مبادلهاتوماتیک2916110052ـ ـ  اسید اکریلیک و امالح آن5,544
مبادلهاتوماتیک2916120052ـ ـ استرهاي اسید اکریلیک5,545
مبادلهاتوماتیک2916130052ـ ـ اسید متاکریلیک و امالح آن5,546
مبادلهاتوماتیک2916140052ـ ـ  استرهاي اسید متاکریلیک5,547
مبادلهاتوماتیک2916150052ـ ـ  اسیدهاي اولئیک، لنیولئیک، یا لینولنیک، امالح و استرهاي آنها5,548
5,549(ISO)مبادلهنیاز کارشناسی2916160052ـ ـ  بیناپاکریل
مبادلهاتوماتیک2916190052ـ ـ سایر5,550

ـ اسیدهاي مونوکربوکسیلیک، سیکالنیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک، 5,551
مبادلهاتوماتیک2916200052انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی  اسیدها و مشتقات آنها

مبادلهاتوماتیک29163110262ـ ـ ـ بنزوات سدیم5,552
مبادلهاتوماتیک2932950052ـ ـ تترا هیدروکانابینول ها (جملگی ایزومر)5,553
متقاضیاتوماتیک29163120152ـ ـ ـ اسید بنزوئیک5,554
مبادلهاتوماتیک2916319052ـ ـ ـ سایر5,555
مبادلهاتوماتیک2916320052ـ ـ پراکسید بنزوئیل و کلرور بنزوئیل5,556
مبادلهاتوماتیک2916340052ـ ـ اسید فنیل استیک و امالح آن5,557
مبادلهنیاز کارشناسی29163910102ـ ـ ـ نالیدیکسیک اسید پودر ساده5,558
مبادلهنیاز کارشناسی29163920102ـ ـ ـ نالیدیکسیک اسید میکرونایز5,559
مبادلهاتوماتیک29163930202ـ ـ ـ ماده اولیه دارویی ایبوپروفن5,560
مبادلهاتوماتیک2916399052ـ ـ ـ سایر5,561
مبادلهاتوماتیک2917110052ـ ـ اسید اکسالیک، امالح و استرهاي آن5,562
مبادلهاتوماتیک2917120052ـ ـ اسید آدي پیک، امالح و استرهاي آن5,563
مبادلهاتوماتیک2917130052ـ ـ  اسید آزالئیک، اسید سباسیک، امالح و استرهاي آنها5,564
متقاضیاتوماتیک29171400152ـ ـ انیدرید مالئیک5,565
مبادلهنیاز کارشناسی29171910202ـ ـ ـ فروس فومارات5,566
مبادلهاتوماتیک2917199052ـ ـ ـ سایر5,567

5,568
ـ اسیدهاي پلی کربوکسیلیک سیکالنیک، سیکلنیک یا 

سیکلوترپنیک، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهاي آنها 
و مشتقات آنها

مبادلهنیاز کارشناسی2917200052

www.karvarz.com



متقاضیاتوماتیک29173200102ـ ـ اورتو فتاالت هاي دي اکتیل5,569
مبادلهاتوماتیک2932991052ـ ـ ـ ایزوسوربایددي نیترات5,570
مبادلهاتوماتیک29329920102ـ ـ ـ آمیودارون5,571
مبادلهاتوماتیک2932999052ـ ـ ـ سایر5,572
مبادلهاتوماتیک2933110052ـ ـ فنازون (انتی پیرین) و مشتقات آن5,573
مبادلهاتوماتیک2933210052ـ ـ هیدآنتوئین و مشتقات آن5,574
مبادلهاتوماتیک29332910202ـ ـ ـ امپرازول5,575
مبادلهاتوماتیک29332920152--- مترونیدازول5,576
مبادلهاتوماتیک2933299052ـ ـ ـ سایر5,577
مبادلهاتوماتیک2933310052ـ ـ پیریدن و امالح آن5,578
مبادلهاتوماتیک2933320052ـ ـ پی پیریدین و امالح آن5,579
مبادلهاتوماتیک5,580####################################2933330052
مبادلهاتوماتیک29333910262ـ ـ ـ بیزاکودیل5,581
مبادلهاتوماتیک29333920262ـ ـ ـ لوزارتان پتاسیم5,582
مبادلهاتوماتیک29333991262ـ ـ ـ ـ آملودیپین5,583
مبادلهاتوماتیک29333992102ـ ـ ـ ـ ماده اولیه کلرفنیل آمین مالئات5,584
مبادلهاتوماتیک2933399952ـ ـ ـ ـ سایر5,585
مبادلهاتوماتیک2933410052ـ ـ لورفانول (INN) و امالح آن5,586
مبادلهاتوماتیک2933520052ـ ـ  مالونیل اوره (اسید باربی توریک) و امالح آن:5,587
مبادلهاتوماتیک5,588####################################2933530052

ـ ـ سایر مشتقات مالونیل اوره (اسید بار بیت اوریک)؛ امالح این 5,589
محصوالت

مبادلهاتوماتیک2933540052

ـ ـ لوپرازوالم (INN)، مکلوکوآلون (INN)، متاکوآلون (INN) و 5,590
زي پیرول (INN)، امالح این محصوالت

مبادلهاتوماتیک2933550052

مبادلهاتوماتیک29335910262ـ ـ ـ سیپروفلوکساسین هیدروکلراید5,591
مبادلهاتوماتیک29335920102ـ ـ ـ پودر ساده تري متوپریم5,592

مبادلهاتوماتیک29182110202ـ ـ ـ پودر خالص اسید سالیسیلیک که مخلوط با مواد دیگر نمی باشد5,593

مبادلهاتوماتیک2918219052ـ ـ ـ سایر5,594
مبادلهاتوماتیک2918220052ـ ـ اسید اورتو ـ اسیتل سالیسیلیک، امالح و استرهاي آن5,595
مبادلهاتوماتیک29182310262ـ ـ ـ استیل سالیسیک اسید پودر5,596
مبادلهاتوماتیک29182320262ـ ـ ـ استیل سالیسیک اسید گرانول5,597
مبادلهاتوماتیک29182330202ـ ـ ـ استیل سالیسیک کریستال5,598
مبادلهاتوماتیک29182340202ـ ـ ـ متیل سالیسیالت5,599
مبادلهاتوماتیک29182390202ـ ـ ـ سایر5,600
مبادلهاتوماتیک29182900202ـ  ـ  سایر5,601

5,602
ـ اسیدهاي کربوکسیلیک با عامل آلدئید یا ستن ولی بدون عامل 

اکسیژنه دیگر، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهاي آنها 
و مشتقات آنها

مبادلهاتوماتیک2918300052

ـ  ـ T (ISO) -5 ،4 ، 2(5 ،4 ،2 - اسیدتري کلرو فنوکسی استیک)، 5,603
نمک ها و استرهاي آن

مبادلهاتوماتیک29189100202

مبادلهاتوماتیک2918991052ـ ـ ـ ناپروکسن5,604
مبادلهاتوماتیک29189920152ـ ـ ـ جم فیبروزیل5,605
مبادلهاتوماتیک2918999052ـ ـ ـ سایر5,606
مبادلهاتوماتیک2919100052ـ سه تایی هاي (Tris) (3 ،2- دي بروموپروپیل) فسفات5,607
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مبادلهاتوماتیک2919900052ـ سایر5,608
مبادلهاتوماتیک2920110052ـ ـ پاراتیون (ISO) و متیل – پاراتیون (ISO) (پاراتیون – متیل)5,609
مبادلهاتوماتیک2920190052ـ ـ سایر5,610
مبادلهاتوماتیک29209010262--- گرانول نیتروگلیسرین5,611
مبادلهاتوماتیک2920909052--- سایر5,612
مبادلهاتوماتیک2921110052ـ ـ مونو ـ ، دي ـ یا تري متیل آمین  و امالح آنها5,613
مبادلهاتوماتیک2921210052ـ ـ اتیلن دي آمین و امالح آن5,614
مبادلهاتوماتیک2921220052ـ ـ هگزا متیلن دي آمین و امالح آن5,615
مبادلهاتوماتیک2921291052ـ ـ ـ ترت بوتیل آمین کالوالنات5,616
مبادلهاتوماتیک2921299052ـ ـ ـ سایر5,617

ـ مونوآمین ها یا پلی آمین هاي سیکالنیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک؛ 5,618
و مشتقات آنها؛ امالح این محصوالت

مبادلهاتوماتیک2921300052

مبادلهاتوماتیک2921410052ـ ـ آنیلین و امالح آن5,619
مبادلهاتوماتیک2921420052ـ ـ مشتقات آنیلین و امالح آنها5,620
مبادلهاتوماتیک2921430052ـ ـ تولوئیدین ها و مشتقات آنها؛ امالح مربوطه5,621
مبادلهاتوماتیک2921440052ـ ـ دي فنیل آمین و مشتقات آمین؛ امالح مربوطه5,622

ـ ـ 1 ـ نفتیل آمین (آلفا ـ نفتیل آمین (بتا ـ نفتیل آمین) و مشتقات 5,623
آنها؛ امالح این محصوالت

مبادلهاتوماتیک2921450052

ـ آمفتامین (INN)، بنزفتامین (INN)، دگزا مفتامین5,624 مبادلهاتوماتیک2921460052ـ 
مبادلهاتوماتیک29214910202ـ ـ ـ آمی تریپتیلن5,625
مبادلهاتوماتیک29214920202ـ ـ ـ نورتریپتیلن5,626
مبادلهاتوماتیک2921499052ـ ـ ـ سایر5,627

ـ ـ اورتو ـ  متا ـ پارافنیلن دي آمین، دي آمینو تولوئن ها و مشتقات 5,628
آنها؛ امالح این محصوالت

مبادلهاتوماتیک2921510052

مبادلهاتوماتیک2921590052ـ ـ سایر5,629
مبادلهاتوماتیک2922111052ـ ـ ـ منواتانول آمین5,630
مبادلهاتوماتیک2922119052ـ ـ ـ سایر5,631
مبادلهاتوماتیک29221210152ـ ـ ـ کوکونات دي اتانول آمین5,632
مبادلهنیاز کارشناسی2922122052ـ ـ ـ دي اتانول آمین5,633
مبادلهاتوماتیک2922129052ـ ـ ـ سایر5,634
مبادلهاتوماتیک2922131052ـ ـ ـ تري اتانول آمین5,635
مبادلهاتوماتیک2922139052ـ ـ ـ سایر5,636
مبادلهاتوماتیک2922140052ـ ـ دکسترو پروپوکسی فن (INN) و امالح آن5,637
مبادلهاتوماتیک29221910262ـ ـ ـ پروپرانولول5,638
مبادلهاتوماتیک2922199052ـ ـ ـ سایر5,639
مبادلهاتوماتیک2922210052ـ ـ اسیدهاي آمینو نفتل سولفوئیک و امالح آنها5,640
مبادلهاتوماتیک2922291052ـ ـ ـ پاراآمینوفنل گرید داروئی5,641
مبادلهاتوماتیک2922299052ـ ـ ـ سایر5,642
مبادلهاتوماتیک3212100054ـ ورقه هاي داغ زنی5,643
مبادلهاتوماتیک3212900054ـ سایر5,644
مبادلهاتوماتیک32131000105ـ رنگ ها به صورت مجموعه5,645
متقاضیاتوماتیک321390001010ـ سایر5,646

ـ بتانه هاي شیشه برها، بتانه هاي پیوندزنی، سیمان هاي رزینی، ترکیبات 5,647
مبادلهنیاز کارشناسی3214100055درزگیري و سایر بتانه ها؛ اندودهایی که در نقاشی به کار می رود
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مبادلهنیاز کارشناسی3214900055ـ سایر5,648
متقاضیاتوماتیک3215110055ـ ـ سیاه5,649
متقاضیاتوماتیک3215190055ـ ـ سایر5,650
مبادلهاتوماتیک3215901054ـ ـ ـ جوهر خودکار5,651
متقاضیاتوماتیک3215909055ـ ـ ـ سایر5,652
مبادلهاتوماتیک33011200105ـ ـ از پرتقال5,653
مبادلهنیاز کارشناسی3301130054ـ ـ از لیموترش5,654
مبادلهاتوماتیک3301190054ـ ـ  سایر5,655
5,656(Mentha piperita) مبادلهنیاز کارشناسی3301240054ـ ـ از نعناي صحرایی
مبادلهنیاز کارشناسی33030010269ـ ـ ـ عصاره حنا5,657
متقاضینیاز کارشناسی33030090269ـ ـ ـ سایر5,658
مبادلهاتوماتیک3301250054ـ ـ از سایر نعناع ها5,659
مبادلهنیاز کارشناسی3301291054ـ ـ ـ اسانس روغنی از گل محمدي5,660
مبادلهاتوماتیک3301299054ـ ـ ـ سایر5,661
مبادلهنیاز کارشناسی3301300054ـ شبه رزین ها (رزینووئیدها)5,662
متقاضینیاز کارشناسی330190115510ـ ـ ـ ـ گالب استحصالی از گل محمدي5,663
متقاضینیاز کارشناسی330190125510ـ ـ ـ ـ سایر عرقیات سنتی5,664
مبادلهنیاز کارشناسی3301901954ـ ـ ـ ـ سایر5,665
مبادلهاتوماتیک3301909054ـ ـ ـ سایر5,666
مبادلهنیاز کارشناسی3302101054ـ ـ ـ اسانس کوال5,667
مبادلهاتوماتیک33021090105ـ ـ ـ سایر5,668
مبادلهاتوماتیک3302901054ـ ـ ـ اسانس هاي مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی5,669
مبادلهاتوماتیک33029090105ـ ـ ـ سایر5,670
مبادلهاتوماتیک2613100053ـ تفته شده5,671
مبادلهاتوماتیک2613900053ـ سایر5,672
مبادلهاتوماتیک2614000053سنگ تیتان و کنستانتره هاي آن.5,673
مبادلهاتوماتیک2615100053ـ سنگ زیرکونیوم و کنستانتره هاي آن5,674
مبادلهاتوماتیک2615901053ـ ـ ـ سنگ وانادیوم و کنستانتره هاي آن5,675
مبادلهاتوماتیک2615909053ـ ـ ـ سایر5,676
مبادلهاتوماتیک2616100053ـ سنگ نقره و کنستانتره هاي آن5,677
مبادلهاتوماتیک2616900053ـ سایر5,678
مبادلهاتوماتیک2617100053ـ سنگ آنتیمون و کنستانتره هاي آن5,679
مبادلهاتوماتیک2617900053ـ سایر5,680

سرباره دانه دانه (Granulated slag) (ماسه سرباره Slag sand) که 5,681
از ساختن چدن، آهن یا فوالد به دست می آید.

مبادلهاتوماتیک2618000053

مبادلهاتوماتیک2619001053ـ ـ ـ خاك کوره5,682
مبادلهاتوماتیک2619002053ـ ـ ـ آخال مناسب براي بازیافت آهن یا منگنز5,683
مبادلهاتوماتیک2619003053ـ ـ ـ آخال مناسب براي استخراج اکسید تیتان5,684
مبادلهاتوماتیک2619004053ـ ـ ـ آخال مناسب براي استخراج وانادیوم5,685
مبادلهاتوماتیک2619009053ـ ـ ـ سایر5,686
مبادلهاتوماتیک2620110053ـ ـ مات هاي گالوانیزاسیون5,687
مبادلهاتوماتیک2620190053ـ ـ سایر5,688

ـ ـ گل و الي بنزین سرب دار و گل و الي ترکیبات ضد انفجار حاوي 5,689
سرب

مبادلهاتوماتیک2620210053

مبادلهاتوماتیک2620290053ـ ـ سایر5,690
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مبادلهاتوماتیک2620300053ـ حاوي عمدتاً مس5,691
مبادلهاتوماتیک2620400053ـ حاوي عمدتاً آلومینیوم5,692

5,693
ـ حاوي آرسنیک، جیوه، تالیوم یا مخلوط آنها، از انواعی که براي 

استخراج آرسنیک یا این فلزات یا براي ساخت ترکیبات شیمیایی آنها 
به کار می رود.

مبادلهاتوماتیک2620600053

مبادلهاتوماتیک2620910053ـ ـ حاوي آنتیموان . بریلیوم؛ کادمیوم، کروم یا مخلوط آنها5,694
متقاضیاتوماتیک25231000510ـ کلینکر سیمان5,695
متقاضینیاز کارشناسی25232100510ـ ـ سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی5,696
مبادلهنیاز کارشناسی2523290054ـ ـ سایر5,697
مبادلهاتوماتیک2523300054ـ سیمان آلومینو5,698
متقاضینیاز کارشناسی25239010510ـ ـ  ـ سیمان کوره بلند5,699
5,700(Pozzolanic Cement) متقاضینیاز کارشناسی25239020510ـ ـ  ـ سیمان پوزوالنی
مبادلهنیاز کارشناسی2523909054ـ ـ  ـ سایر5,701
5,702(Crocidolite) مبادلهاتوماتیک2524100054ـ پنبه هاي نسوز کروسیدولیت
مبادلهاتوماتیک2524900054ـ سایر5,703
مبادلهاتوماتیک2525101053ـ ـ  ـ بریده شده به صورت ورق5,704
مبادلهاتوماتیک25251020155ـ ـ  ـ بریده شده به صورت تیغه هاي نامنظم5,705
مبادلهاتوماتیک2525109054ـ ـ  ـ سایر5,706
مبادلهاتوماتیک25252010155ـ ـ  ـ در اندازه هاي از 250 میکرون به باال5,707
مبادلهنیاز کارشناسی2525209054ـ ـ  ـ سایر5,708
مبادلهاتوماتیک2525300054ـ آخال میکا5,709
مبادلهاتوماتیک2526100054ـ خردنشده، پودر نشده5,710
مبادلهاتوماتیک2526201053ـ ـ  ـ پودر تالک بهداشتی و دارویی5,711
مبادلهاتوماتیک2526209054ـ ـ  ـ سایر5,712

5,713

ـ بورات-هاي طبیعی و کنستانتره هاي آن (حتی تکلیس شده)، غیر از 
بورات-هایی که از آب نمک طبیعی به دست می-آید؛ اسید بوریک 

  H3BO3 طبیعی که بر حسب وزن خشک حاوي حداکثر 85 درصد
باشد.

مبادلهاتوماتیک2528000054

5,714(Feldspar) متقاضیاتوماتیک2529100054ـ فلدسپار
مبادلهاتوماتیک2529210055ـ ـ حاوي 97 درصد وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم5,715
مبادلهاتوماتیک3824770055ـ ـ حاوي برومو تیل (بروماید متیل) یا بروموکلرومتان5,716

ـ ـ حاوي پرفلـــوئـــوروکربن هــــا (PFCs) یـــا 5,717
(CFCs) لیکن فاقد کلروفلوئوروکربن ها ،(HFCs) مبادلهاتوماتیک3824780055هیدروفلوئوروکربن ها

مبادلهنیاز کارشناسی3824790055ـ ـ سایر5,718
مبادلهاتوماتیک3824810054ـ ـ حاوي اکسیران (اکسایداتیلن)5,719

ـ ـ حاوي بی فنیل هاي پلی کلرینه (PCBs)، ترفنیل هاي پلی کلرینه 5,720
(PBBs) یا بی فنیل هاي پلی برومینه (PCTs)

مبادلهاتوماتیک3824820054

مبادلهاتوماتیک3824830054ـ ـ حاوي سه تایی هاي (2، 3- دي بروموپروپیل) فسفات5,721
متقاضیاتوماتیک382490102010ـ ـ ـ اسپري پاك کننده وسایل الکتریکی و الکترونیکی5,722
مبادلهاتوماتیک38249020105ـ ـ ـ سیلیکاژل به شکل پرك5,723
مبادلهاتوماتیک38249030105ـ ـ ـ مواد آبکاري5,724
مبادلهنیاز کارشناسی38249040155ـ ـ ـ پاك کننده هاي صنعتی5,725
مبادلهنیاز کارشناسی38249060105ـ ـ ـ اسانس هاي مورد مصرف در صنایع غذایی5,726

www.karvarz.com



ـ ـ ـ پلمیر حاصل از مخلوط کردن دي متیل متیل فسفونات، اکسیران 5,727
و اکسید فسفر

مبادلهاتوماتیک3824907055

5,728
قطران زغال سنگ، قطران لینییت یا قطران تورب و سایر قطران هاي 

معدنی، حتی آب گرفته شده یا تا اندازه اي تقطیر شده و همچنین 
قطران دوباره ترکیب شده.

مبادلهاتوماتیک2706000053

5,729(benzene)Benzol  مبادلهاتوماتیک2707100054ـ بنزول
5,730(toluene)Toluol  مبادلهاتوماتیک2707200054ـ تولوئول
5,731(xylenes)Xylol  مبادلهنیاز کارشناسی2707300054ـ کسیلول
مبادلهاتوماتیک2707400054ـ نفتالن5,732

5,733
ـ سایر مخلوط هاي هیدروکربورهاي  بودار (Aromatic) که در 250 
درجه سانتیگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمی آن یا 

بیشتر تقطیر شود
مبادلهاتوماتیک2707500053

مبادلهاتوماتیک2707910054ـ ـ روغن هاي کرئوزوت5,734
مبادلهنیاز کارشناسی2707990054ـ ـ  سایر5,735
مبادلهاتوماتیک2708100053ـ زفت5,736
مبادلهاتوماتیک2708200053ـ کک زفت5,737
مبادلهنیاز کارشناسی2710121054ـ ـ ـ بنزین5,738
مبادلهنیاز کارشناسی2710129054ـ ـ ـ سایر5,739
متقاضیاتوماتیک271019104010ـ ـ ـ روغن موتور5,740
مبادلهاتوماتیک27101920105ـ ـ ـ گریس5,741
مبادلهاتوماتیک2825900053ـ سایر5,742
مبادلهاتوماتیک2620992053ـ ـ ـ حاوي عمدتاً نیوبیوم و تانتالیم5,743
مبادلهاتوماتیک2620993053ـ ـ ـ حاوي عمدتاً تنگستن5,744
مبادلهاتوماتیک2620994053ـ ـ ـ حاوي عمدتاً قلع5,745
مبادلهاتوماتیک2620995053ـ ـ ـ حاوي عمدتاً مولیبدن5,746
مبادلهاتوماتیک2620996053ـ ـ ـ حاوي عمدتاً تیتانیوم5,747
مبادلهاتوماتیک2620997053ـ ـ ـ حاوي عمدتاً کبالت5,748
مبادلهاتوماتیک2620998053ـ ـ ـ حاوي عمدتاً زیرکونیم5,749
مبادلهاتوماتیک2620999053ـ ـ ـ سایر5,750
متقاضیاتوماتیک26211000510ـ خاکستر و فضوالت حاصل از سوزاندن زباله شهرداري ها5,751
متقاضیاتوماتیک26219000510ـ سایر5,752
متقاضیاتوماتیک2701111053ـ ـ ـ حاوي ماده فرار5,753
متقاضیاتوماتیک2701119053ـ ـ ـ سایر5,754
متقاضیاتوماتیک2701120053ـ ـ زغال سنگ قیري5,755
متقاضیاتوماتیک2701190053ـ ـ سایر زغال سنگ ها5,756

ـ زغال قالبی، گلوله زغال سنگ و سوخت هاي جامد همانند که از 5,757
زغال سنگ تهیه شده باشد

متقاضیاتوماتیک2701200054

متقاضیاتوماتیک2702100053ـ زغال سنگ چوب نما، حتی پودر شده ولی به هم فشرده نشده5,758
متقاضیاتوماتیک2702200053ـ  زغال سنگ چوب نما به هم فشرده5,759
متقاضیاتوماتیک2703001053ـ ـ ـ پیت ماس5,760
متقاضیاتوماتیک2703009055ـ ـ ـ سایر5,761
متقاضیاتوماتیک27040010103ـ ـ ـ براي ساخت الکترودها5,762
متقاضیاتوماتیک27040020103ـ ـ ـ کک و نیمه کک از لیگنیت5,763
متقاضیاتوماتیک27040090103ـ ـ ـ سایر5,764
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5,765
گاز زغال سنگ، گاز آب، گاز مولد (Producer gas) و گازهاي 

همانند، غیر از گاز نفت (petroleum gas) و سایر هیدروکربورهاي 
گازي.

مبادلهاتوماتیک2705000055

مبادلهنیاز کارشناسی27121020155ـ ـ ـ ژله کابل5,766
مبادلهنیاز کارشناسی2712109054ـ ـ ـ سایر5,767
مبادلهنیاز کارشناسی27122010109ـ ـ ـ با گرید دارویی (تولید داخل)5,768
مبادلهنیاز کارشناسی2712209055ـ ـ ـ سایر5,769
مبادلهاتوماتیک2712901055ـ ـ ـ پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن5,770
5,771(Slack Wax) مبادلهنیاز کارشناسی2712902055ـ ـ ـ اسالك واکس
مبادلهنیاز کارشناسی2712909055ـ ـ ـ سایر5,772
مبادلهنیاز کارشناسی2713110053ـ ـ  تکلیس نشده5,773
مبادلهنیاز کارشناسی2713120053ـ ـ تکلیس شده5,774
مبادلهنیاز کارشناسی2713200054ـ قیر نفت5,775
مبادلهنیاز کارشناسی2713900054ـ سایر تفاله هاي نفت یا روغن حاصل از مواد معدنی قیري5,776
مبادلهنیاز کارشناسی2714100055ـ پلمه سنگ (Shale) و ماسه هاي قیري5,777
مبادلهنیاز کارشناسی2714900055ـ سایر5,778
مبادلهنیاز کارشناسی27150010105ـ ـ ـ بیتومن انامل5,779
مبادلهنیاز کارشناسی2715009055ـ ـ ـ سایر5,780
متقاضینیاز کارشناسی27160000510نیروي برق (Electrical energy) (شماره اختیاري).5,781
مبادلهنیاز کارشناسی28011000105ـ کلر5,782
متقاضیاتوماتیک28012000103ـ ید5,783
مبادلهنیاز کارشناسی2801300053ـ فلوئور؛ برم5,784

گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب 5,785
(Precipated)، گوگرد کلوئیدال.

مبادلهنیاز کارشناسی2802000054

کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جاي دیگر گفته نشده و 5,786
مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد).

متقاضیاتوماتیک28030000103

مبادلهنیاز کارشناسی2804100053ـ هیدروژن5,787
مبادلهنیاز کارشناسی2804210053ـ ـ آرگون5,788

ـ ـ ـ  هلیم مایع جهت دستگاه هاي MRI صرفا با درجه خلوص 5,789
999/99 درصد

مبادلهنیاز کارشناسی2804291052

مبادلهنیاز کارشناسی2804299053ـ ـ ـ سایر5,790
مبادلهنیاز کارشناسی2804300053ـ ازت5,791
مبادلهنیاز کارشناسی2804400053ـ اکسیژن5,792
مبادلهنیاز کارشناسی2804500053ـ بور، تلوریم5,793
مبادلهنیاز کارشناسی2804610053ـ ـ حاوي حداقل 99/99 درصد وزنی سیلیکم5,794
مبادلهنیاز کارشناسی2804690053ـ ـ سایر5,795
مبادلهاتوماتیک2804700054ـ فسفر5,796
مبادلهنیاز کارشناسی2804800053ـ ارسنییک5,797
مبادلهاتوماتیک2804900053ـ سلینیوم5,798
مبادلهنیاز کارشناسی2805110053ـ ـ سدیم5,799
مبادلهاتوماتیک2805120053ـ ـ کلسیم5,800
مبادلهنیاز کارشناسی2805190053ـ ـ سایر5,801

ـ فلزات خاکی کمیاب، اسکاندیوم وایتریوم، حتی مخلوط یا آلیاژ شده یا 5,802
نشده باهم

مبادلهنیاز کارشناسی2805300053

مبادلهنیاز کارشناسی2805400053ـ جیوه5,803
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مبادلهنیاز کارشناسی2806101055ـ ـ ـ با درجه خلوص 33 درصد و کمتر5,804
مبادلهاتوماتیک2806109053ـ ـ ـ سایر5,805
مبادلهنیاز کارشناسی2806200053ـ اسید کلروسولفوریک5,806
مبادلهنیاز کارشناسی2807000053اسید سولفوریک (جوهر گوگرد)؛ اولئوم.5,807
مبادلهاتوماتیک2808001053ـ ـ ـ اسید نیتریک5,808
مبادلهنیاز کارشناسی2808002053ـ ـ ـ اسید سولفونیتریک5,809
مبادلهنیاز کارشناسی2809100053ـ پنتا اکسید دي فسفر (انیدرید فسفریک)5,810
مبادلهنیاز کارشناسی2809201053ـ ـ ـ اسید فسفریک با درجه خلوص کمتر از 55 درصد5,811
مبادلهنیاز کارشناسی28092020105ـ ـ ـ اسید فسفریک با درجه خلوص 55 درصد و باالتر5,812
مبادلهاتوماتیک2826120053ـ ـ از آلومینیوم5,813
مبادلهنیاز کارشناسی2826190053ـ ـ سایر5,814
مبادلهنیاز کارشناسی2826300053ـ هگزافلوئورو سیلیکات سدیم (کریولیت سنیتتیک)5,815
مبادلهنیاز کارشناسی2826900053ـ سایر5,816
مبادلهاتوماتیک28271000155ـ کلرور آمونیم5,817
مبادلهاتوماتیک28272000105ـ کلرور کلسیم5,818
مبادلهنیاز کارشناسی2827310054ـ ـ از منیزیم5,819
مبادلهنیاز کارشناسی2827320053ـ ـ از آلومینیوم5,820
مبادلهنیاز کارشناسی2827350055ـ ـ از نیکل5,821
مبادلهنیاز کارشناسی2827391055ـ ـ ـ از روي5,822
مبادلهاتوماتیک2827399053ـ ـ ـ سایر5,823
مبادلهنیاز کارشناسی2827410053ـ ـ از مس5,824
مبادلهنیاز کارشناسی2827490053ـ ـ سایر5,825
مبادلهنیاز کارشناسی2827510054ـ ـ برومورسدیم یا پتاسیم5,826
مبادلهنیاز کارشناسی2827590053ـ ـ سایر5,827
مبادلهنیاز کارشناسی2827600053ـ یدورها و اکسی، یدورها5,828
مبادلهنیاز کارشناسی2828100053ـ هیپوکلریت کلسیم تجارتی و سایر هیپوکلریت هاي کلسیم5,829
مبادلهنیاز کارشناسی28289010105ـ ـ ـ هیپوکلریت سدیم5,830
مبادلهنیاز کارشناسی2828909053ـ ـ ـ سایر5,831
مبادلهاتوماتیک2829110053ـ ـ از سدیم5,832
مبادلهاتوماتیک28291910105ـ ـ ـ کلرات پتاسیم5,833
مبادلهاتوماتیک2829199053ـ ـ ـ سایر5,834
مبادلهاتوماتیک2829900053ـ سایر5,835
مبادلهنیاز کارشناسی28301000105ـ سولفور سدیم5,836
مبادلهنیاز کارشناسی2830901055ـ ـ ـ سولفور باریم5,837
مبادلهاتوماتیک2830909053ـ ـ ـ سایر5,838
مبادلهاتوماتیک29335930102ـ ـ ـ پودر میکرونایزتري متوپریم5,839
مبادلهاتوماتیک29335940202ـ ـ ـ آزاتیوپورین5,840
مبادلهاتوماتیک29335950102ـ ـ ـ آلوپورینول5,841
مبادلهاتوماتیک29335960264ـ ـ ـ نیکلوزاماید پیپرازین5,842
مبادلهاتوماتیک29335970262ـ ـ ـ آسیکلوویر5,843
مبادلهاتوماتیک2933599052ـ ـ ـ سایر5,844
مبادلهاتوماتیک2933610052ـ ـ مالمین5,845
مبادلهاتوماتیک29336910102ـ ـ ـ هگزامین (هگزامتیلن تترامین)5,846
مبادلهاتوماتیک29336920202ـ ـ ـ الموتریژین5,847
مبادلهاتوماتیک2933699052ـ ـ ـ سایر5,848
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مبادلهاتوماتیک2933710052ـ ـ 6 ـ هگزان الکتام (اپسیلون ـ کاپروالکتام):5,849
5,850(INN) و متی پریلون (INN) مبادلهاتوماتیک2933720052ـ ـ کلوبازام
مبادلهاتوماتیک2933790052ـ ـ سایر الکتام ها5,851
مبادلهاتوماتیک5,852####################################2933910052
مبادلهاتوماتیک2933991052ـ ـ ـ مبندازول5,853
مبادلهاتوماتیک29339920262ـ ـ ـ کاربامازپین5,854
مبادلهاتوماتیک29339930102ـ ـ ـ کاپتوپریل5,855
مبادلهاتوماتیک29339940102ـ ـ ـ ایندومتاسین5,856
مبادلهاتوماتیک2933995052ـ ـ ـ کلومی پرامین5,857
مبادلهاتوماتیک2933996052ـ ـ ـ اناالپریل5,858
مبادلهاتوماتیک29339970262ـ ـ ـ فلوکونازول5,859
مبادلهاتوماتیک29339991202ـ ـ ـ ـ لوزارتان پتاسیم5,860
مبادلهاتوماتیک29339992202ـ ـ ـ ـ آناالپریل مالئات5,861
مبادلهاتوماتیک29339993262ـ ـ ـ ـ لوراتادین5,862
مبادلهاتوماتیک29339994262ـ ـ ـ ـ سلکوکسایب5,863
مبادلهاتوماتیک2933999952ـ ـ ـ ـ سایر5,864

ـ ترکیباتی که ساختار آن داراي یک حلقه تیازول (هیدروژنه شده یا 5,865
نشده) متراکم نشده باشد

مبادلهاتوماتیک2934100052

مبادلهنیاز کارشناسی2831100053ـ از سدیم5,866
مبادلهنیاز کارشناسی2831900053ـ سایر5,867
مبادلهنیاز کارشناسی28321010205ـ ـ ـ سولفیت سدیم5,868
مبادلهاتوماتیک28321020205ـ ـ ـ متابی سولفیت5,869
مبادلهنیاز کارشناسی2832109055ـ ـ ـ سایر5,870
مبادلهنیاز کارشناسی2832201053ـ ـ ـ سولفیت سرب5,871
مبادلهنیاز کارشناسی2832209053ـ ـ ـ سایر5,872
مبادلهاتوماتیک2832300053ـ تیو سولفات ها5,873
متقاضینیاز کارشناسی28331100155ـ ـ سولفات دي سدیم5,874
متقاضینیاز کارشناسی28331900155ـ ـ سایر5,875
مبادلهنیاز کارشناسی2833210053ـ ـ  از منیزیم5,876
مبادلهنیاز کارشناسی28332200103ـ ـ از آلومینیوم5,877
مبادلهنیاز کارشناسی2833240055ـ ـ از نیکل5,878
مبادلهاتوماتیک2833250054ـ ـ از مس5,879
مبادلهنیاز کارشناسی2833271055ـ ـ ـ سولفات باریم داراي گرید داروئی5,880
مبادلهاتوماتیک2833279055ـ ـ ـ سایر5,881
مبادلهنیاز کارشناسی2833291053ـ ـ ـ کادمیوم5,882
مبادلهنیاز کارشناسی2833292054ـ ـ ـ کبالت، تیتانیوم5,883
مبادلهاتوماتیک28332931205ـ ـ ـ ـ فروسولفات آب دار و بدون آب (گرید دارویی)5,884
مبادلهاتوماتیک2833293953ـ ـ ـ ـ سایر5,885
مبادلهنیاز کارشناسی2833294053ـ ـ ـ جیوه5,886
مبادلهنیاز کارشناسی2833295053ـ ـ ـ سرب5,887
مبادلهنیاز کارشناسی28332960155ـ ـ ـ سولفات از کروم5,888
مبادلهاتوماتیک2833299053ـ ـ ـ سایر5,889
5,890(Alums) مبادلهنیاز کارشناسی2833300053ـ زاج ها
مبادلهاتوماتیک2833400053ـ پراکسو سولفات ها (پرسولفا ت ها)5,891
مبادلهاتوماتیک2834100053ـ نیتریت ها5,892
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مبادلهاتوماتیک2834210055ـ  ـ از پتاسیم5,893
مبادلهاتوماتیک2834291055ـ ـ ـ نیترات آمونیوم انفجاري5,894
مبادلهاتوماتیک2834299054ـ ـ ـ سایر5,895
مبادلهنیاز کارشناسی2835101054ـ ـ ـ فسفیت سرب5,896
مبادلهنیاز کارشناسی2835109054ـ ـ ـ سایر5,897

5,898 ،(INN) کلوفنوتان) ISO)DDT) و  (ISO) هگزا کلرو بنزن --
1.1.1 ـ تري کلرو ـ 2، 2ـ  -Bis (پاراکلروفنیل اتان)

مبادلهاتوماتیک2903920054

مبادلهاتوماتیک2903990052ـ ـ  سایر5,899

ـ مشتقاتی که تنها داراي گروه هاي سولفونه می باشند، امالح و استرها 5,900
اتیلیک آنها

مبادلهاتوماتیک2904100052

مبادلهاتوماتیک2904200052ـ مشتقاتی که فقط نیتره یا تنها نیتروزه هستند5,901
مبادلهاتوماتیک2905110052ـ ـ متانول (الکل متلیک)5,902
مبادلهاتوماتیک2905120052ـ ـ پروپان ـ 1 ـ ئول (الکل پروپیلیک) و پروپان ـ5,903
مبادلهاتوماتیک2905130052ـ ـ بوتان ـ 1 ـ ئول (الکل N ـ بوتیلیک)5,904
مبادلهاتوماتیک2905140052ـ ـ سایر بوتانول ها5,905
مبادلهاتوماتیک2905161052ـ ـ ـ دواتیل هگزانول5,906
مبادلهاتوماتیک2905169052ـ ـ ـ سایر5,907

ـ ـ دودکان ـ 1 ـ ئول (الکل لوریک) هگزا دکان ـ 1 ـ ئول (الکل 5,908
ستیلیک) و اوکتا دکان ـ 1 ـ ئول (الکل استئاریک)

مبادلهاتوماتیک2905170052

مبادلهاتوماتیک2905190052ـ ـ سایر5,909
مبادلهاتوماتیک2905220052ـ ـ الکل هاي ترپن دار غیرحلقوي5,910
مبادلهاتوماتیک2905290052ـ ـ سایر5,911
مبادلهاتوماتیک2905310052ـ ـ اتیلن گلیکول (اتان دي ئول)5,912
مبادلهاتوماتیک29053200102ـ ـ پروپیلن گلیکول (پروپان ـ 1، 2 ـ دي ئول)5,913
مبادلهاتوماتیک2905390052ـ ـ سایر5,914
مبادلهاتوماتیک2905410052ـ ـ 2 ـ اتیل ـ 2 ـ (هیدروکسی متیل) پروپان ـ 5,915،1
مبادلهاتوماتیک2905420052ـ ـ پنتا اریتریتول (پنتا اریتریت)5,916
مبادلهاتوماتیک2905430052ـ ـ مانیتول5,917
مبادلهاتوماتیک2905441052ـ ـ ـ محلول در آب5,918
مبادلهاتوماتیک2905442052ـ ـ ـ پودر سوربیتول5,919
ـ گلیسرول5,920 متقاضیاتوماتیک29054500152ـ 
مبادلهاتوماتیک2905490052ـ ـ سایر5,921
5,922(INN) مبادلهاتوماتیک2905510052ـ ـ اتکلرووینول
مبادلهاتوماتیک2905590052ـ ـ سایر5,923
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1604310055ـ ـ خاویار5,924
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1604320055ـ ـ بدل خاویار5,925
5,926(Crab) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605100055ـ خرچنگ دم کوتاه
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605210055ـ ـ در ظرف غیرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد5,927
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605290055ـ ـ سایر5,928
5,929(Lobster) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605300055ـ البستر دریایی
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605400055ـ سایر قشرداران5,930
5,931oysters مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605510055ـ ـ صدف خوراکی
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605520055ـ ـ گوش ماهی، شامل گوش ماهی هاي ماده5,932
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605530055ـ ـ صدف دوکفه اي5,933
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605540055ـ ـ ماهی نرم تن و ماهی مرکب5,934
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مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605550055ـ ـ هشت پا5,935
5,936Clams – Cockles and arkshells مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605560055ـ ـ گوشت صدف
5,937abalone مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605570055ـ ـ حلزون صدف خوراکی
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605580055ـ ـ حلزون ها، به غیر از حلزون دریایی5,938
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605590055ـ ـ سایر5,939
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605600055ـ سایر بی مهرگان آبزي:5,940
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605610055ـ ـ خیار دریایی5,941
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605620055ـ ـ توتیاي دریایی5,942
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605630055ـ ـ عروس دریایی5,943
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1605690055-- سایر5,944
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1701120026ـ ـ از چغندر5,945
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1701910055ـ ـ که به  آن مواد خوشبوکننده یا رنگ کننده اضافه شده5,946
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1701990055ـ ـ سایر5,947

ـ ـ عود (Agarbatti) و سایر فرآورده هاي معطرکننده که با سوختن 5,948
عمل می کنند

متقاضینیاز کارشناسی33074100269

متقاضینیاز کارشناسی33074900269ـ ـ سایر5,949
مبادلهاتوماتیک3307901053ـ ـ ـ مایع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمی5,950
متقاضینیاز کارشناسی330790905510ـ ـ ـ سایر5,951
متقاضینیاز کارشناسی34011110269ـ ـ ـ صابون حمام و دستشویی5,952
متقاضینیاز کارشناسی34011120269ـ ـ ـ صابون گلسیرینه5,953
متقاضینیاز کارشناسی34011130269ـ ـ ـ صابون بچه5,954
متقاضینیاز کارشناسی34011140269ـ ـ ـ صابون طبی5,955
متقاضینیاز کارشناسی340111502610ـ ـ ـ صابون رختشویی5,956
متقاضینیاز کارشناسی34011190269ـ ـ ـ سایر5,957
متقاضینیاز کارشناسی34011900269ـ ـ سایر5,958
متقاضینیاز کارشناسی34012010269ـ ـ ـ مایع5,959

5,960
ـ فرآورده هاي غذایی حاصل از برگه غالت تفت داده نشده یا از مخلوط 

برگه هاي غالت تفت داده نشده و برگه هاي غالت تفت داده شده یا 
غالت پف کرده.

متقاضینیاز کارشناسی190420005510

متقاضینیاز کارشناسی190430005510ـ خرده گندم برشته5,961
متقاضینیاز کارشناسی190490005510ـ سایر5,962

ـ نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» 5,963
(knackebrot)

متقاضینیاز کارشناسی190510005510

متقاضینیاز کارشناسی190520005510ـ نان زنجبیلی و همانند5,964
متقاضینیاز کارشناسی190531005510ـ ـ بیسکویت هایی که به آنها مواد شیرین کننده افزوده اند5,965
متقاضینیاز کارشناسی190532005510ـ ـ وافل ها و ویفرها5,966

ـ نان سوخاري (Rusks)، نان برشته شده و محصوالت برشته شده 5,967
مشابه

متقاضینیاز کارشناسی190540005510

مبادلهنیاز کارشناسی1905901059ـ ـ  ـ کاشه براي دارو5,968
متقاضینیاز کارشناسی190590905510ـ ـ  ـ سایر5,969
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2001100040ـ خیار و خیار ریز (خیار ترشی)5,970
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2001900040ـ سایر5,971
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2002100055ـ گوجه فرنگی، کامل یا به صورت قطعه قطعه5,972
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2002901055ـ ـ ـ رب گوجه فرنگی5,973
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2002909055ـ ـ ـ سایر5,974
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5,975(Agaricus) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2003100040ـ قارچ از گونه آگاریکوس
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2003900040ـ سایر5,976
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2004100040ـ سیب زمینی5,977
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2004900040ـ سایر سبزیجات و مخلوط هاي آنها5,978
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2005100040ـ سبزیجات هموژنیزه5,979
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2005200040ـ سیب زمینی5,980
5,981(Pisum sativum) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2005400040ـ نخود فرنگی
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2005510040ـ ـ لوبیا به صورت دانه5,982
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2005590040ـ ـ سایر5,983
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2005600040ـ مارچوبه5,984
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2005700055ـ زیتون5,985
5,986Saccharata) نوع (Zea mays مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2005800040ـ ذرت شیرین
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2005910040ـ ـ جوانه بامبو5,987
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2005990040ـ ـ سایر5,988

سبزیجات، میوه، میوه هاي سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزاء 5,989
نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور).

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2006000040

ـ ـ  ـ پوره میوه هاي گرمسیري (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و لیچی و 5,990
تمبر هندي)

مبادلهنیاز کارشناسی2007101055

متقاضینیاز کارشناسی20071090554ـ ـ  ـ سایر5,991
متقاضینیاز کارشناسی200791005510ـ ـ مرکبات5,992
مبادلهنیاز کارشناسی2007991055ـ ـ  ـ پوره موز، انبه، پشن فروت، لیچی و آناناس5,993
متقاضینیاز کارشناسی200799905510ـ ـ  ـ سایر5,994
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت2008110040ـ ـ بادام زمینی5,995
مبادلهنیاز کارشناسی2839900053ـ سایر5,996
5,997(Anhydrous) مبادلهنیاز کارشناسی2840110053ـ ـ بدون آب
مبادلهاتوماتیک2840190053ـ ـ  سایر5,998
مبادلهنیاز کارشناسی2840200054ـ سایر برات ها5,999
مبادلهنیاز کارشناسی2840300053ـ پراکسوبرات ها (پربرات ها)6,000
مبادلهنیاز کارشناسی2841300053ـ دي کرومات سدیم6,001
مبادلهاتوماتیک2841500053ـ سایر کرومات ها و دي کرومات ها، پراکسوکرومات ها6,002
متقاضیاتوماتیک28416100203ـ ـ پرمنگنات پتاسیم6,003
مبادلهنیاز کارشناسی2841690054ـ ـ سایر6,004
مبادلهنیاز کارشناسی2841700053ـ مولیبدات ها6,005
مبادلهنیاز کارشناسی2841800053ـ تنگستات ها (ولفرامات ها)6,006
مبادلهنیاز کارشناسی2841900053ـ سایر6,007
متقاضینیاز کارشناسی28421010510--- زئولیت6,008

--- سیلیکات هاي مضاعف یا کمپلکس، ازجمله آلومینیو سیلکات با 6,009
ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص

مبادلهاتوماتیک2842109053

مبادلهاتوماتیک2842900053ـ سایر6,010
مبادلهنیاز کارشناسی2843100053ـ فلزات گرانبها به حالت کلوئیدال6,011
مبادلهنیاز کارشناسی2843210053ـ ـ نیترات نقره6,012
مبادلهنیاز کارشناسی2843290053ـ ـ سایر6,013
مبادلهنیاز کارشناسی2843300053ـ ترکیبات طال6,014
6,015(Amalgames) مبادلهنیاز کارشناسی2843900053ـ سایر ترکیبات، ملغمه ها
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6,016
ـ اورانیوم طبیعی و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون ها (همچنین 

سرمت ها «Cermets»)، محصوالت سرامیکی و مخلوط هایی که حاوي 
اورانیوم طبیعی یا ترکیبات اورانیوم طبیعی باشد.

مبادلهنیاز کارشناسی2844100053

6,017

ـ اورانیوم غنی شده از لحاظ U235 و ترکیبات آن؛ پلوتونیوم و ترکیبات 
آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون ها (همچنین سرمت ها)، محصوالت سرامیکی و 

مخلوط هاي داراي اورانیوم غنی شده از لحاظ U235، پلوتونیوم یا 
ترکیبات این محصوالت باشند.

مبادلهنیاز کارشناسی2844200053

6,018

ـ اورانیوم ضعیف شده از لحاظ U235 و ترکیبات آن؛ توریم و ترکیبات 
آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون ها (همچنین سرمت ها)،  محصوالت سرامیکی و 

مخلوط هاي داراي اورانیوم ضعیف شده از لحاظ U235، توریوم یا 
ترکیبات این محصوالت

مبادلهنیاز کارشناسی2844300053

مبادلهنیاز کارشناسی2009491055ـ ـ  ـ آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره)6,019
مبادلهنیاز کارشناسی20094990325ـ ـ  ـ سایر6,020
متقاضینیاز کارشناسی200950005510ـ آب گوجه فرنگی6,021
متقاضینیاز کارشناسی200961005510ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 30 تجاوز نکند6,022
متقاضینیاز کارشناسی200969005510ـ ـ سایر6,023
متقاضینیاز کارشناسی200971005510ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند6,024
متقاضینیاز کارشناسی200979005510ـ ـ  سایر6,025
متقاضینیاز کارشناسی200981005510ـ ـ آب قره قاط6,026

ـ ـ  ـ آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و 6,027
لیچی)

مبادلهنیاز کارشناسی2009891055

متقاضینیاز کارشناسی200989905510ـ ـ  ـ سایر6,028
متقاضینیاز کارشناسی200990005510ـ مخلوط هاي آب میوه و سبزیجات6,029
مبادلهاتوماتیک21011100105ـ ـ عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده ها6,030

ـ ـ فرآورده ها براساس عصاره ها، اسانس ها یا تغلیظ شده ها یا براساس 6,031
قهوه

مبادلهنیاز کارشناسی21011200105

ـ عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده هاي چاي یا ماته؛ و فرآورده ها 6,032
مبادلهنیاز کارشناسی21012000105براساس این عصاره ها، اسانس ها یا تغلیظ شده ها یا براساس چاي یا ماته

ـ کاسنی بو داده و سایر بدل قهوه هاي بوداده و عصاره ها، اسانس ها و 6,033
تغلیظ شده آنها

مبادلهنیاز کارشناسی21013000105

مبادلهنیاز کارشناسی21021000105ـ مخمرهاي فعال6,034
مبادلهاتوماتیک21022000105ـ مخمرهاي غیرفعال، سایر موجودات ذره بینی تک سلولی مرده6,035
6,036.(Prepared baking powders) متقاضینیاز کارشناسی21023000153 ـ بیکینگ پودر آماده
متقاضینیاز کارشناسی21031000409ـ سس سویا6,037

ـ کچاپ گوجه فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس هاي گوجه 6,038
فرنگی

متقاضینیاز کارشناسی210320005510

مبادلهنیاز کارشناسی2103300059ـ آرد و زبره خردل و خردل آماده6,039
متقاضینیاز کارشناسی210390005510ـ سایر6,040
مبادلهاتوماتیک2936250052ـ ـ ویتامین B6 و مشتقات آن6,041
مبادلهاتوماتیک2936260052ـ ـ ویتامین B12 و مشتقات آن6,042
مبادلهاتوماتیک2936270052ـ ـ ویتامین C و مشتقات آن6,043
مبادلهاتوماتیک2936280052ـ ـ ویتامین E و مشتقات آن6,044
مبادلهاتوماتیک29362910152ـ ـ ـ نیکوتینامید6,045
مبادلهاتوماتیک29362920152ـ ـ ـ نیکوتینیک اسید (نیاسین)6,046
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مبادلهاتوماتیک2936299052---- سایر6,047
مبادلهاتوماتیک2936900052ـ سایر، همچنین کنسانتره هاي طبیعی6,048
مبادلهاتوماتیک2937110052ـ ـ سوماتوتروپین، مشتقات و مشابه هاي ساختاري آنها6,049
مبادلهاتوماتیک2937120052ـ ـ انسولین و امالح آن6,050
مبادلهاتوماتیک2937190052ـ ـ  سایر6,051
مبادلهاتوماتیک2937210052ـ ـ کورتیزون، هیدروکورتیزون، پردنیزون6,052
مبادلهاتوماتیک29372210262ـ ـ ـ بتامتازون والرات6,053
مبادلهنیاز کارشناسی29372220262ـ ـ ـ بتامتازون دي سدیم فسفات6,054
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت220410005ـ شراب کف دار6,055
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت220421005ـ ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر6,056
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت220429005ـ ـ سایر6,057
6,058(Grape must) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت220430005ـ سایر آب انگورهاي تازه
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت220510005ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر6,059
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت220590005ـ سایر6,060

6,061

سایر نوشابه هاي تخمیرشده (مثالً،شراب سیب (Cidre)، شراب گالبی 
(Perry). هیدرومل (Hydromel)؛ مخلوط نوشابه هاي  تخمیرشده و 

مخلوط نوشابه هاي تخمیر شده و نوشابه هاي غیرالکلی،که درجاي 
دیگري گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت220600005

مبادلهاتوماتیک22071010109ـ ـ  ـ اتانول (الکل اتیلیک، هیدرواکسید) 100 درصد خالص6,062
متقاضیاتوماتیک220710905510ـ ـ  ـ سایر6,063
مبادلهاتوماتیکفاقد اولویت2207200055ـ الکل اتیلیک و سایر عرق ها، تقلیب شده،به هر میزان6,064
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت220820005ـ عرق حاصل از تقطیر شراب انگور یا تفاله انگور6,065
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت220830005ـ ویسکی6,066

6,067
ـ رم (Rum) (نوشیدنی الکلی که از نیشکر، شیره قند و غیره 
می گیرند) و سایر مشروبات الکلی (Spirits) حاصل از تقطیر 

فرآوردهاي تخمیر شده نیشکر
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت220840005

ـ نوشابه هاي الکل دار موسوم به جین (Gin) و عرق سرو کوهی 6,068
(Geneva

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت220850005

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت220860005ـ ودکا6,069
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت220870005ـ لیکورها و کوردیال ها6,070
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت220890005ـ سایر6,071

مبادلهنیاز کارشناسی22090000209سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست می آید.6,072

ـ آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ 6,073
تفاله چربی هاي حیوانی

مبادلهنیاز کارشناسی2301100053

مبادلهنیاز کارشناسی2902110052ـ ـ سیکلوهگزان6,074
مبادلهاتوماتیک2902190052ـ ـ سایر6,075
مبادلهنیاز کارشناسی2902200052ـ بنزن6,076
مبادلهاتوماتیک2902300052ـ تولوئن6,077
6,078(o-Xylene) مبادلهنیاز کارشناسی2902410052ـ ـ اورتو ـ اکسیلن
6,079(m-Xylene) مبادلهنیاز کارشناسی2902420052ـ ـ متا ـ اکسیلن
6,080(p-Xylene) مبادلهنیاز کارشناسی2902430052ـ ـ پارا ـ اکسیلن
مبادلهنیاز کارشناسی2902440052- - ایزومرهاي اکسیلن به صورت مخلوط6,081
مبادلهنیاز کارشناسی2902500052ـ استیرن6,082
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مبادلهنیاز کارشناسی2902600052ـ اتیل بنزن6,083
مبادلهنیاز کارشناسی2902700052ـ کومن6,084
مبادلهاتوماتیک2902900052ـ سایر6,085
مبادلهاتوماتیک2903110052ـ ـ کلرومتان (کلرور متیل) و کلرو اتان (کلرور اتیل)6,086
مبادلهاتوماتیک2903120052ـ ـ دي کلرومتان (کلرومتیلن)6,087
مبادلهاتوماتیک2903130052ـ ـ کلروفرم (تري کلرومتان)6,088
مبادلهاتوماتیک2903140052ـ ـ تترا کلرور کربن6,089
مبادلهاتوماتیک2903150052ـ ـ دي کلرایداتیلن (ISO) (2 ،1 – دي کلرواتان)6,090
مبادلهاتوماتیک2903190052ـ ـ سایر6,091
مبادلهاتوماتیک2903210052ـ ـ کلروروینیل (کلرواتیلن)6,092
مبادلهاتوماتیک2903220052ـ ـ تري کلرواتیلن6,093
ـ تتراکلرواتیلن (پرکلرواتیلن)6,094 مبادلهاتوماتیک2903230052ـ 
مبادلهاتوماتیک2903290052ـ ـ سایر6,095
مبادلهاتوماتیک2903310052ـ ـ دي برومو اتیلن (ISO) (2 ،1- دي برومواتان)6,096
مبادلهاتوماتیک2903390052ـ ـ سایر6,097
مبادلهاتوماتیک2903710052ـ ـ کلرودي فلورو متان6,098
مبادلهاتوماتیک2903720052ـ ـ دي کلرو تري فلورواتان6,099
مبادلهاتوماتیک2903730052ـ ـ دي کلرو فلورو اتان6,100
مبادلهاتوماتیک2903740052ـ ـ کلرو دي فلورواتان6,101
مبادلهاتوماتیک2903750052ـ ـ دي کلرو پنتا فلورو پروپان6,102

ـ ـ  برومو کلرو دي فلورومتان، بروموتري فلورو متان و دي برومو 6,103
تترافلورو اتان

مبادلهاتوماتیک2903760052

مبادلهاتوماتیک2903770052ـ ـ  سایر، تنها پر هالوژنه هاي فلوره یا کلره6,104
مبادلهاتوماتیک2903780054ـ ـ سایر مشتقات پر هالوژنه6,105
مبادلهاتوماتیک2903790052ـ ـ سایر6,106

-- 1، 2، 3، 4، 5، 6- هگزاکلرو سیکلوهگزان (HCH(ISO))، حاوي 6,107
ISO) و (INNلیندن

مبادلهاتوماتیک2903810052

6,108.(ISO) و هپتاکلر (ISO) کلرودن ،(ISO) مبادلهاتوماتیک2903820052-- آلدرین
مبادلهاتوماتیک2903890052ـ ـ سایر6,109
مبادلهاتوماتیک2903910052ـ ـ کلروبنزن، اورتو دي کلرو بنزن و پارا دي کلرو بنزن6,110
متقاضینیاز کارشناسی041000105510ـ ـ ـ ژله رویال، بره موم و زهر زنبور عسل6,111
متقاضینیاز کارشناسی041000905510ـ ـ ـ سایر6,112

موي انسان، کار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته شده؛ آخال موي 6,113
انسان.

متقاضیاتوماتیک050100005510

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت050210005ـ موي خوك یا موي گراز و آخال آنها6,114
مبادلهنیاز کارشناسی0502900054ـ سایر6,115

6,116
روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از 

روده، بادکنک و شکمبه  ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ زده، 
نمک زده یا در آب نمک، خشک کرده یا دودي.

متقاضینیاز کارشناسی050400005510

مبادلهنیاز کارشناسی05051000409ـ پر از انواعی که براي انباشتن به کار می رود؛ کرك6,117
متقاضینیاز کارشناسی050590005510ـ سایر6,118

ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده 6,119
با اسید

مبادلهنیاز کارشناسی0506100054

مبادلهنیاز کارشناسی0506900054ـ سایر6,120
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0507100040ـ عاج؛ پودر و آخال عاج6,121
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مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0507900040ـ سایر6,122

6,123

مرجان و مواد مشابه، کار نشده یا آماده شده به طور ساده ولی کار 
دیگري روي آن انجام نشده؛ صدف و کاسه صدفداران، قشرداران یا 

خارپوستان و کف دریا (Cuttle-bone)، کارنشده یا آماده شده به طور 
ساده، ولی بریده نشده به شکل معین، پودر و آخال آنها.

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0508000040

6,124

عنبر خاکستري، جند بید استر، غالیه و مشک؛ ذرایح؛ زهره، حتی 
خشک کرده؛ غده و سایر مواد داراي منشأ حیوانی که براي ساخت 

محصوالت داروسازي به کار می رود، تازه، سرد کرده، یخ زده یا به نحو 
موقت دیگري محفوظ شده باشد.

متقاضیاتوماتیک0510000059

مبادلهنیاز کارشناسی0511100053ـ اسپرم گاو6,125
مبادلهنیاز کارشناسی2403910055ـ ـ  توتون و تنباکوي «هموژنیزه» یا «دوباره ساخته»6,126
مبادلهنیاز کارشناسی2403990055ـ ـ سایر6,127

ـ ـ  ـ نمک معمولی (از جمله نمک آماده براي سر سفره و نمک تقلیب 6,128
شده)

متقاضیاتوماتیک2501001059

متقاضیاتوماتیک250100201010ـ ـ  ـ براي تغییر شیمیایی (جداسازي سدیم از کلر) براي تهیه سایر مواد6,129

متقاضیاتوماتیک2501003059ـ ـ  ـ تغییر یافته براي مصارف صنعتی (شامل خالص شده)6,130
مبادلهاتوماتیک2501004054ـ ـ  ـ کلرور سدیم داراي گرید دارویی6,131
متقاضینیاز کارشناسی25010090510ـ ـ  ـ سایر6,132
مبادلهاتوماتیک2502000054پیریت آهن تفته نشده.6,133
مبادلهاتوماتیک2503001053ـ ـ  ـ خام یا تصفیه نشده6,134
مبادلهاتوماتیک2503009055ـ ـ  ـ سایر6,135
مبادلهاتوماتیک2504101053ـ ـ  ـ فلس کریستالین ( بجز گرد)6,136
مبادلهاتوماتیک2504109053ـ ـ  ـ سایر6,137
مبادلهاتوماتیک2504900053ـ سایر6,138

ـ ـ  ـ شن و ماسه داراي 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6/0 درصد 6,139
یا کمتر اکسید آهن

متقاضیاتوماتیک2505101054

متقاضیاتوماتیک2505109053ـ ـ  ـ سایر6,140
متقاضیاتوماتیک2505900054ـ سایر6,141

ـ ـ  ـ شن و ماسه (به غیر از طبیعی) داراي 95 درصد وزنی یا بیشتر 6,142
سیلیس و 6/0 درصد یا کمتر اکسید آهن

مبادلهاتوماتیک2506101053

مبادلهاتوماتیک2506109054ـ ـ  ـ سایر6,143
6,144(Quartzite) مبادلهاتوماتیک2506200054ـ کوارتزیت
مبادلهنیاز کارشناسی2507009055ـ ـ  ـ سایر6,145
متقاضینیاز کارشناسی071450005510ـ یائوتیا6,146
متقاضینیاز کارشناسی071490005510ـ سایر6,147
متقاضینیاز کارشناسی0801110054ـ ـ رنده خشک کرده6,148
متقاضینیاز کارشناسی0801120059ـ ـ در قسمت درونی پوسته6,149
متقاضینیاز کارشناسی08011900329ـ ـ سایر6,150
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0801210040ـ ـ با پوست6,151
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0801220040ـ ـ بدون پوست6,152
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0801310040ـ ـ با پوست6,153
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0801320040ـ ـ بدون پوست6,154
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802110040ـ ـ درون غالف سخت6,155
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802120055ـ ـ  بدون غالف سخت6,156
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مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802210055ـ ـ  درون غالف سخت6,157
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802220055ـ ـ بدون غالف سخت6,158
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802310055ـ ـ درون غالف سخت6,159
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802320055ـ ـ بدون غالف سخت6,160
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802410055ـ ـ درون غالف سخت6,161
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802420055ـ ـ بدون غالف سخت6,162
متقاضینیاز کارشناسی080251005510ـ ـ درون غالف سخت6,163
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802521055ـ ـ ـ بدون پوست دوم6,164
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802522055ـ ـ ـ خالل مغز پسته6,165
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802529055ـ ـ ـ سایر6,166
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802610055ـ ـ درون غالف سخت6,167
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802620055ـ ـ بدون غالف سخت6,168
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802700055ـ مغزهاي6,169
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0802800055ـ مغزهاي6,170
مبادلهاتوماتیک2508100055ـ بنتونیت6,171
مبادلهاتوماتیک2508300055ـ خاك رس نسوز6,172
مبادلهاتوماتیک2508401055ـ ـ ـ خاك رس رنگ زدا و گل سرشور6,173
مبادلهاتوماتیک2508409055ـ ـ ـ سایر6,174
مبادلهاتوماتیک2508500054ـ آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت6,175
مبادلهاتوماتیک2508600054ـ مولیت6,176
مبادلهاتوماتیک25087010105ـ ـ  ـ خاك شاموت6,177
مبادلهنیاز کارشناسی25087020105ـ ـ  ـ خاك دیناس6,178
مبادلهاتوماتیک2509001055ـ ـ  ـ خام6,179
مبادلهاتوماتیک2509009055ـ ـ  ـ سایر6,180
مبادلهاتوماتیک2510100053ـ آسیاب نشده6,181
مبادلهاتوماتیک2510200054ـ آسیاب شده6,182
مبادلهاتوماتیک25111010155ـ ـ  ـ آسیاب شده6,183
مبادلهاتوماتیک25111090155ـ ـ  ـ سایر6,184
مبادلهاتوماتیک2511200054ـ کربنات باریم طبیعی (ویتریت)6,185

6,186
، کیزلگور، تریپولیت، دیاتومیت) و سایر  خاك سیلیسی سنگواره (مثالً
خاك هاي سیلیسی همانند، که وزن مخصوص ظاهري آنها از 1 تجاوز 

نکند، حتی تکلیس شده.
مبادلهنیاز کارشناسی2512000054

متقاضیاتوماتیک2513100058ـ سنگ پا6,187
مبادلهاتوماتیک2513201054ـ ـ  ـ کار نشده یا به صورت قطعات نامنظم6,188
مبادلهاتوماتیک2513209054ـ ـ  ـ سایر6,189

6,190
سنگ لوح، حتی ناهمواري گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره 
 (Slabs) یا به شکل لوح (Block) یا به نحوي دیگر، به صورت بلوك

مربع یا مستطیل.
متقاضیاتوماتیک251400002610

مبادلهاتوماتیک2529220055ـ ـ حاوي بیش از 97 درصد وزنی فلوئورور کلسیم6,191
متقاضینیاز کارشناسی08072000559ـ پاپایا6,192
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0808300055ـ گالبی ها6,193
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0808400055ـ به6,194
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0809100055ـ زردآلو6,195
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0809210055ـ ـ آلبالوهاي ترش6,196
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0809290055ـ ـ سایر6,197
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مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0809300055ـ هلو و همچنین شلیل و شفتالو6,198
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0809400055ـ آلو و گوجه6,199
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0810100055ـ توت فرنگی6,200
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0810200055ـ تمشک، توت کوهی، توت درختی و توت تمشکی6,201
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0810300040ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه اي6,202
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0810400055ـ کران بري، زغال اخته و سایر میوه ها از گونه واکینیوم6,203
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0810500055ـ کیوي6,204
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0810600055ـ دوریان (میوه درخت کال یا قهوه سودانی)6,205
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0810700055ـ خرمالوها6,206
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0810901055ـ ـ ـ انار6,207
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0810902055ـ ـ ـ زرشک6,208
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0810903055ـ ـ ـ عناب6,209
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0810909055ـ ـ ـ سایر6,210
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0811100055ـ توت فرنگی6,211

ـ تمشک، توت سیاه، توت، توت تمشکی، بی دانه و انگور فرنگی سیاه، 6,212
سفید و قرمز

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0811200055

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0811900055ـ سایر6,213
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0812100055ـ گیالس و آلبالو6,214
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0812900055ـ سایر6,215
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0813100055ـ زردآلو6,216
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0813200055ـ آلو6,217
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0813300055ـ سیب6,218
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0813400055ـ سایر میوه ها6,219

ـ مخلوط هاي میوه هاي سخت پوست یا مخلوط میوه هاي خشک کرده 6,220
این فصل

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0813500055

6,221
پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، 

یخ زده، خشک  کرده، عرضه  شده در آب نمک، در آب گوگردي یا  در 
سایر محلول هاي محافظت کننده موقت.

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0814000055

متقاضینیاز کارشناسی09011110209ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر6,222

مبادلهنیاز کارشناسی0901112055ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته بندي غیر  خرده فروشی6,223
مبادلهنیاز کارشناسی0901119054ـ ـ ـ سایر6,224

متقاضینیاز کارشناسی09011210329ـ ـ ـ دربسته بندي آماده براي خرده-فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر6,225

مبادلهنیاز کارشناسی09011220105ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته بندي غیر خرده فروشی6,226
مبادلهنیاز کارشناسی0901129059ـ ـ ـ سایر6,227

متقاضینیاز کارشناسی09012110329ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر6,228

مبادلهنیاز کارشناسی09012120105ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته بندي غیرخرده فروشی6,229
مبادلهنیاز کارشناسی0901219059ـ ـ ـ سایر6,230

ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و 6,231
کمتر

متقاضینیاز کارشناسی09012210329

مبادلهنیاز کارشناسی09012220105ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته بندي غیر خرده فروشی6,232
مبادلهنیاز کارشناسی0901229059ـ ـ ـ سایر6,233
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ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و 6,234
کمتر

متقاضینیاز کارشناسی09019010329

مبادلهنیاز کارشناسی09019020105ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته بندي غیر خرده فروشی6,235
متقاضینیاز کارشناسی09019090159ـ ـ ـ سایر6,236

ـ چاي سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته هاي اولیه که محتوي 6,237
آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.

متقاضینیاز کارشناسی09021000209

مبادلهنیاز کارشناسی09022000209ـ چاي سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوي دیگر6,238
متقاضینیاز کارشناسی09023010559ـ ـ ـ چاي کیسه اي6,239
مبادلهنیاز کارشناسی09023090209ـ ـ ـ سایر6,240
مبادلهاتوماتیک2529301054ـ ـ  ـ نفلین سی انیت6,241
مبادلهاتوماتیک2529309054ـ ـ  ـ سایر6,242
مبادلهاتوماتیک2530101055ـ ـ  ـ پرلیت6,243
مبادلهاتوماتیک2530102055ـ ـ  ـ ورمیکولیت و کلریت6,244
مبادلهاتوماتیک2530201054ـ ـ  ـ کیه زریت6,245
مبادلهاتوماتیک2530202054ـ ـ  ـ اپسومیت (سولفات منیزیم طبیعی)6,246
مبادلهاتوماتیک2530901054ـ ـ  ـ کریولیت طبیعی، کیولیت طبیعی6,247
مبادلهاتوماتیک2530902054ـ ـ  ـ سپیولیت6,248
مبادلهاتوماتیک2530903054ـ ـ  ـ سلستیت6,249
مبادلهنیاز کارشناسی2530909054ـ ـ  ـ سایر6,250

مبادلهاتوماتیک2601111054ـ ـ ـ  سنگ آهن هماتیت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد6,251

مبادلهاتوماتیک2601119054ـ ـ ـ سایر6,252
مبادلهاتوماتیک2601120054ـ ـ به هم فشرده شده6,253
مبادلهاتوماتیک2601200054ـ پیریت آهن تفته (خاکستر پیریت)6,254

6,255
سنگ منگنز و کنستانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار 

و کنستانتره هاي  آن که بر حسب وزن خشک حاوي 20 درصد یا بیشتر 
منگنز باشد.

مبادلهاتوماتیک2602000053

مبادلهاتوماتیک2603000053سنگ مس و کنستانتره هاي آن.6,256
مبادلهاتوماتیک2604000053سنگ نیکل و کنستانتره هاي آن.6,257
مبادلهاتوماتیک2605000053سنگ کبالت و کنستانتره هاي آن.6,258
مبادلهاتوماتیک2606000053سنگ آلومینیوم و کنستانتره هاي آن.6,259
مبادلهاتوماتیک2607000053سنگ سرب و کنستانتره هاي آن.6,260
مبادلهاتوماتیک2608000053سنگ روي و کنستانتره هاي آن.6,261
مبادلهاتوماتیک2609000053سنگ قلع و کنستانتره هاي آن.6,262
مبادلهاتوماتیک26100000154سنگ کروم و کنستانتره هاي آن.6,263
مبادلهاتوماتیک2611000053سنگ تنگستن و کنستانتره هاي آن.6,264
مبادلهاتوماتیک2612101053ـ ـ ـ با محتوي اورانیوم 5 درصد یا بیشتر6,265
مبادلهاتوماتیک2612109053ـ ـ ـ سایر6,266

ـ ـ ـ مونازیت، اورانوتوریانیت و سایر سنگ هاي توریونی و کنستانتره 6,267
محتوي 20 % یا بیشتر توریوم

مبادلهاتوماتیک2612201053

مبادلهاتوماتیک2612209053ـ ـ ـ سایر6,268

متقاضینیاز کارشناسی09081110329ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,269

متقاضینیاز کارشناسی09081190209ـ ـ ـ سایر6,270
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متقاضینیاز کارشناسی09081210329ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,271

متقاضینیاز کارشناسی09081290209ـ ـ ـ سایر6,272

متقاضینیاز کارشناسی09082110329ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,273

متقاضینیاز کارشناسی09082190209ـ ـ  ـ سایر6,274

متقاضینیاز کارشناسی09082210329ـ ـ  ـ  در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,275

متقاضینیاز کارشناسی09082290209ـ ـ ـ سایر6,276

متقاضینیاز کارشناسی09083110329ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,277

متقاضینیاز کارشناسی09083190209ـ ـ ـ سایر6,278

متقاضینیاز کارشناسی09083210329ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,279

متقاضینیاز کارشناسی09083290209ـ ـ ـ سایر6,280

متقاضینیاز کارشناسی09092110329ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,281

متقاضینیاز کارشناسی09092190209ـ ـ ـ سایر6,282

متقاضینیاز کارشناسی09092210329ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,283

متقاضینیاز کارشناسی09092290204ـ ـ ـ سایر6,284

متقاضینیاز کارشناسی09093110559ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,285

متقاضینیاز کارشناسی09093190559ـ ـ ـ سایر6,286

متقاضینیاز کارشناسی09093210559ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,287

متقاضینیاز کارشناسی09093290559ـ ـ ـ سایر6,288

متقاضینیاز کارشناسی09096110559ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,289

متقاضینیاز کارشناسی09096190409ـ ـ ـ سایر6,290

متقاضینیاز کارشناسی09096210559ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,291

متقاضینیاز کارشناسی09096290409ـ ـ ـ سایر6,292

متقاضینیاز کارشناسی091011105510ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,293

متقاضینیاز کارشناسی09101190159ـ ـ ـ سایر6,294

متقاضینیاز کارشناسی09101210329ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,295

متقاضینیاز کارشناسی09101290209ـ ـ ـ سایر6,296
متقاضینیاز کارشناسی091020905510ـ ـ ـ سایر6,297

متقاضینیاز کارشناسی09103010209ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,298

متقاضینیاز کارشناسی0910302057ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته بندي هاي غیر خرده  فروشی6,299
متقاضینیاز کارشناسی0910309059ـ ـ ـ سایر6,300
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متقاضینیاز کارشناسی09109110329ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر6,301

متقاضینیاز کارشناسی09109120209ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته بندي هاي غیر خرده فروشی6,302
متقاضینیاز کارشناسی09109190159ـ ـ ـ  سایر6,303
متقاضینیاز کارشناسی09109911559ـ ـ ـ ـ آویشن و برگ بو6,304
متقاضینیاز کارشناسی09109919559ـ ـ ـ ـ سایر6,305
متقاضینیاز کارشناسی09109921409ـ ـ ـ   ـ آویشن و برگ بو6,306
متقاضینیاز کارشناسی09109929109ـ ـ ـ ـ سایر6,307
متقاضینیاز کارشناسی09109990159ـ ـ ـ سایر6,308
متقاضینیاز کارشناسی10011100101ـ ـ بذر6,309
متقاضینیاز کارشناسی10011910101ـ ـ ـ گندم دامی6,310
متقاضینیاز کارشناسی10011990103ـ ـ ـ سایر6,311
متقاضینیاز کارشناسی10019100101ـ ـ بذر6,312
متقاضینیاز کارشناسی10019900101ـ ـ سایر6,313
متقاضینیاز کارشناسی10021000329ـ بذر6,314
متقاضینیاز کارشناسی10029000329ـ سایر6,315
متقاضینیاز کارشناسی1004100059ـ بذر6,316
متقاضینیاز کارشناسی1004900059ـ سایر6,317
مبادلهنیاز کارشناسی1005100053ـ بذر6,318
متقاضینیاز کارشناسی100821001010ـ ـ بذر6,319
متقاضینیاز کارشناسی100829001010ـ ـ سایر6,320
متقاضینیاز کارشناسی100830001010ـ دانه قناري6,321
مبادلهاتوماتیک2517300055ـ تارماکادام6,322
متقاضیاتوماتیک251741001010ـ ـ از مرمر6,323
متقاضیاتوماتیک2517490058ـ ـ سایر6,324
مبادلهاتوماتیک2518100055ـ دولومیت تکلیس یا تفته نشده6,325
مبادلهاتوماتیک2518200055ـ دولومیت تکلیس شده یا تفته شده6,326
6,327(ramming mix) متقاضیاتوماتیک25183000155ـ چینه دولومیت
مبادلهاتوماتیک2519100053ـ کربنات منیزیم طبیعی (منیزیت)6,328

ـ ـ  ـ منیزیت مرده از طریق Sintered (تجزیه شیمیایی) با عیار 6,329
مبادلهاتوماتیک25199010105اکسید منیزیم (MgO) حداکثر 93درصد Fe2O3 کمتر از سه درصد

مبادلهاتوماتیک2519902055ـ ـ  ـ کربنات منیزیم تکلیس شده6,330

مبادلهاتوماتیک2519903053ـ ـ  ـ پودر اکسید منیزیم ذوب شده وارداتی توسط تولیدکنندگان المپ6,331

مبادلهنیاز کارشناسی2519909053ـ ـ  ـ سایر6,332
مبادلهاتوماتیک2520100054ـ سنگ گچ؛ انیدریت6,333
مبادلهاتوماتیک25202000154ـ گچ6,334

گدازه سنگ آهک (limestone flux)؛ سنگ آهک و سایر 6,335
سنگ-هاي آهکی از نوع مورد استفاده در ساخت آهک یا سیمان.

مبادلهاتوماتیک2521000054

مبادلهاتوماتیک2522100055ـ آهک زنده6,336
مبادلهاتوماتیک2522200055ـ آهک آبدیده (آهک مرده)6,337

ـ ـ محصوالت از ماهی ها یا از قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد 6,338
ستون فقرات؛ حیوانات مرده فصل 3

متقاضینیاز کارشناسی051191005510

مبادلهنیاز کارشناسی0511991053ـ ـ ـ نطفه زنده6,339
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مبادلهنیاز کارشناسی0511992053ـ ـ ـ قرمز دانه6,340
متقاضینیاز کارشناسی051199905510ـ ـ ـ سایر6,341
مبادلهنیاز کارشناسی06011010554ـ ـ ـ پیاز زعفران6,342
مبادلهنیاز کارشناسی0601109053ـ ـ ـ سایر6,343

ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده دار نباتات، ریشه و 6,344
ساقه هاي زیر خاکی در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی

مبادلهنیاز کارشناسی0601200053

مبادلهنیاز کارشناسی0602101053--- الکی بامبو6,345
مبادلهنیاز کارشناسی0602109053--- سایر6,346

ـ درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي میوه خوراکی، 6,347
حتی پیوندزده

مبادلهنیاز کارشناسی0602200053

متقاضینیاز کارشناسی0602300059ـ درخت گل سرخ و آزالیا، حتی پیوندزده6,348
مبادلهنیاز کارشناسی0602400055ـ درختچه گل رز، حتی پیوندزده6,349
مبادلهنیاز کارشناسی0602901053ـ ـ ـ مولد قارچ خوراکی6,350
متقاضینیاز کارشناسی0602902054ـ ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدي6,351
مبادلهنیاز کارشناسی0602909053ـ ـ ـ سایر6,352
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0603110055ـ ـ گل هاي سرخ6,353
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0603120055ـ ـ میخک6,354
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0603130055ـ ـ ارکیده6,355
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0603140055ـ ـ داوودي6,356
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0603150055ـ ـ سوسن6,357
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0603191055ـ ـ ـ گل هاي انتوریوم6,358
مبادلهنیاز کارشناسی11063000204ـ از محصوالت فصل 6,3598
مبادلهنیاز کارشناسی11071000105ـ بو نداده6,360
مبادلهنیاز کارشناسی11072000105ـ بو داده6,361
متقاضینیاز کارشناسی110811005510ـ ـ نشاسته گندم6,362
مبادلهاتوماتیک11081210205ـ ـ ـ گرید دارویی6,363
مبادلهنیاز کارشناسی11081290409ـ ـ ـ سایر6,364
متقاضینیاز کارشناسی110813005510ـ ـ فکول سیب زمینی6,365
6,366(Cassava آرد ریشه مانیوك) متقاضینیاز کارشناسی110814005510ـ ـ فکول مانیوك
متقاضینیاز کارشناسی110819005510ـ ـ سایر نشاسته ها و فکول ها6,367
مبادلهنیاز کارشناسی11082000155ـ اینولین6,368
مبادلهنیاز کارشناسی11090000205گلوتن گندم، حتی خشک کرده6,369
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت120110005ـ بذر6,370
مبادلهنیاز کارشناسی12019000103ـ سایر6,371
متقاضینیاز کارشناسی12023000329ـ بذر6,372
مبادلهنیاز کارشناسی12024100154ـ ـ درون غالف سخت6,373
متقاضینیاز کارشناسی12024200329ـ ـ بدون غالف سخت ، حتی شکسته شده6,374
6,375Copra) مبادلهنیاز کارشناسی1203000054کپرا (مغز نارگیل پوست کنده و خشک کرده
مبادلهنیاز کارشناسی1204000053دانه کتان (بزرك)، حتی خردشده6,376
مبادلهنیاز کارشناسی12051000103ـ کلزا یا دانه کلزا داراي مقدار کمی اسید ایروسیک6,377
مبادلهنیاز کارشناسی12059000104ـ سایر6,378
مبادلهنیاز کارشناسی12060000103دانه  آ فتابگردان، حتی خرد شده.6,379
مبادلهنیاز کارشناسی1207100053ـ هسته میوه نخل و مغز آن6,380
مبادلهنیاز کارشناسی1207210053ـ ـ بذر6,381
مبادلهنیاز کارشناسی1207290053ـ ـ سایر6,382
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مبادلهنیاز کارشناسی1207300053ـ دانه روغن کرچک6,383
مبادلهنیاز کارشناسی12075000103ـ دانه خردل6,384
مبادلهنیاز کارشناسی12076000103ـ دانه گلرنگ (گل گلرنگ)6,385
مبادلهنیاز کارشناسی1207700053ـ دانه خربزه6,386
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1207910055ـ ـ دانه خشخاش6,387
مبادلهنیاز کارشناسی1207990053ـ ـ سایر6,388
متقاضینیاز کارشناسی120810005510ـ از دانه سویا6,389
متقاضینیاز کارشناسی120890105510ـ ـ ـ آرد بادام زمینی6,390
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1208902055ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش6,391

6,392 ,Micromesistius poutassou) ماهی بلووایتینگ --
(Micromesistius australis 

متقاضینیاز کارشناسی0302560059

متقاضینیاز کارشناسی0302590059-- سایر6,393
6,394(.Oreochromis spp) مبادلهنیاز کارشناسی03027100323ـ ـ  تیالپیا

6,395 ,.Pangasius spp., silurus., clarias spp)ـ ـ گربه ماهی
(.Ictalurus spp 

متقاضینیاز کارشناسی030272004010

6,396
 ,Cyprinus carpio, carassius carassius) ـ ـ انواع ماهی کپور
 Ctenopharyngodon idellus , Hypopthalmichthys

(spp, Cirrhinus spp , Mylopharyngodon piceus 
متقاضینیاز کارشناسی030273004010

6,397(.Anguilla spp) متقاضینیاز کارشناسی030274002610ـ ـ مارماهی
متقاضینیاز کارشناسی03027900269ـ ـ سایر6,398
متقاضینیاز کارشناسی030281004010ـ ـ  سگ ماهی و سایر کوسه ماهی ها6,399
6,400(Rajidae) متقاضینیاز کارشناسی030282004010ـ ـ سفره ماهی
6,401(.Dissostichus spp) متقاضینیاز کارشناسی030283004010ـ ـ ماهی نیش دندان
6,402(.Dicentrarchus spp) متقاضینیاز کارشناسی03028400325ـ ـ ماهی سی باس
6,403(Sparidae) متقاضینیاز کارشناسی03028500205ـ ـ ماهی سی بریم
متقاضینیاز کارشناسی03028900265ـ ـ سایر6,404
متقاضینیاز کارشناسی0302900059ـ جگر و تخم ماهی6,405
متقاضینیاز کارشناسی03031100205ـ ـ ماهی آزاد ریز شمال کلمبیا6,406
متقاضینیاز کارشناسی03031200265ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام6,407

ـ ـ ماهی هاي آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب 6,408
(hucho hucho 

مبادلهنیاز کارشناسی0303130053

متقاضینیاز کارشناسی030314005510ـ ـ ماهی قزل آال6,409
متقاضینیاز کارشناسی03031900329ـ ـ  سایر6,410
6,411(.Oreochromis spp)  مبادلهنیاز کارشناسی03032300323ـ ـ تیالپیا

6,412 .Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp)ـ ـ گربه ماهی
(Lctalurus spp 

متقاضینیاز کارشناسی030324005510

متقاضینیاز کارشناسی030325005510ـ ـ انواع ماهی کپور6,413
6,414(Anguilla spp) متقاضینیاز کارشناسی030326002610ـ ـ مارماهی
متقاضینیاز کارشناسی03032900325ـ ـ سایر6,415
متقاضینیاز کارشناسی03033100205ـ ـ هالیبوت6,416
6,417(Pleuronectes platessa) متقاضینیاز کارشناسی03033200205ـ ـ حلوا ماهیان
6,418(Solea گونه) «Sole» متقاضینیاز کارشناسی03033300265ـ ـ کفشک ماهیان
متقاضینیاز کارشناسی03033400205ـ ـ ماهی پهن6,419
مبادلهنیاز کارشناسی0303390053ـ ـ سایر6,420
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6,421(Thunnus alalunga) متقاضینیاز کارشناسی03034100153ـ ـ تن سفید یا ژرمون
6,422(Thunnus albacares)   مبادلهنیاز کارشناسی0303420053ـ ـ یلوفین
مبادلهنیاز کارشناسی0303430053ـ ـ اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه6,423
6,424(Thunnus obesus)مبادلهنیاز کارشناسی0303440053ـ ـ تن بسیار چرب و چاق
متقاضینیاز کارشناسی03034500203ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام6,425
6,426(Thunnus maccoyii)  متقاضینیاز کارشناسی03034600153ـ ـ تن قرمز جنوب
مبادلهنیاز کارشناسی0303490054ـ ـ سایر6,427
مبادلهنیاز کارشناسی0303510053ـ ـ شاه ماهی ها6,428

6,429
 ،(Sardina pilchardus, Sardinops spp) ـ ـ ساردین ها
 Sprattus) شاه ماهی کوچک ،(Sardinella spp) ساردینال

(sprattus

متقاضینیاز کارشناسی030353002610

مبادلهنیاز کارشناسی0303541053ـ ـ ـ بلو مکرل6,430
مبادلهنیاز کارشناسی0303549053ـ ـ ـ سایر6,431
6,432(Trachurus spp) متقاضینیاز کارشناسی03035500325ـ ـ ماهی جک و هورس مکرل
6,433(Rachycentron canadum)متقاضینیاز کارشناسی03035600329ـ ـ ماهی کوبیا
6,434(Xiphias gladius) متقاضینیاز کارشناسی03035700105ـ ـ نیزه ماهی

6,435 Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus) ـ ـ  ماهی کاد
(macrocephaius

مبادلهنیاز کارشناسی0303630053

6,436(Melanogrammus aeglefinus) مبادلهنیاز کارشناسی0303640053ـ ـ ماهی هداك
6,437(Pollachius virens) متقاضینیاز کارشناسی030365002610ـ ـ زغال ماهی یا پوالك
6,438(.Merluccius spp. Urophycis spp) مبادلهنیاز کارشناسی0303660053ـ ـ ماهی هیک
متقاضینیاز کارشناسی020724005510ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده6,439
متقاضینیاز کارشناسی020725005510ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد6,440
متقاضینیاز کارشناسی020726005510ـ ـ قطعات و احشاء تازه یا سردکرده6,441
متقاضینیاز کارشناسی020727105510ـ ـ ـ خمیر6,442
متقاضینیاز کارشناسی020727905510ـ ـ ـ سایر6,443
متقاضینیاز کارشناسی020741005510ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده6,444
متقاضینیاز کارشناسی020742005510ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد6,445
متقاضینیاز کارشناسی020743005510ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد کرده6,446
متقاضینیاز کارشناسی020744005510ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده6,447
متقاضینیاز کارشناسی020745005510ـ ـ سایر، منجمد6,448
متقاضینیاز کارشناسی020751005510ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده6,449
متقاضینیاز کارشناسی020752005510ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد6,450
متقاضینیاز کارشناسی020753005510ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردکرده6,451
متقاضینیاز کارشناسی020754005510ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده6,452
متقاضینیاز کارشناسی020755005510ـ ـ سایر، منجمد6,453
متقاضینیاز کارشناسی020760005510ـ مرغ شاخدار6,454
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0208100020ـ از خرگوش اهلی یا وحشی6,455
6,456(Primates) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0208300020ـ از میمون ها

6,457

ـ از نهنگ ها، دولفین ها و خوك هاي دریایی (پستانداران از نوع راسته 
Cetacea)، ازنهنگ هاي کوچک دریایی گاو دریایی و گاو آبی 

(پستانداران از راسته Sirenia)، از فک ها، شیرهاي دریایی و گراز 
(pinnipedia پستانداران از گونه) ماهی ها

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0208400020

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0208500020ـ از خزندگان (ازجمله مار و الك پشت دریایی)6,458
6,459(camelidae) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0208600020ـ از شترها و سایر گونه هاي شتر
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مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0208900020ـ سایر6,460
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت020910005ـ از خوك ها6,461
متقاضینیاز کارشناسی02099000510ـ  سایر6,462
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت021011005ـ  ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان6,463
متقاضینیاز کارشناسی120890905510ـ ـ ـ سایر6,464
مبادلهنیاز کارشناسی1209100053ـ تخم چغندرقند6,465
6,466(alfalfa) مبادلهنیاز کارشناسی1209210053ـ ـ بذر یونجه
6,467(Trifolium spp) مبادلهنیاز کارشناسی12092200103ـ ـ بذر شبدر
6,468Fescue مبادلهنیاز کارشناسی1209230053ـ ـ بذرهاي
مبادلهنیاز کارشناسی1209240053ـ ـ  بذر چمن آبی متعلق به ایالت کنتاکی6,469
6,470(Loliom multiflorum lam) مبادلهنیاز کارشناسی1209250053ـ ـ بذر گیاه تلخه
مبادلهنیاز کارشناسی1209291053ـ ـ ـ تخم چمن6,471
مبادلهنیاز کارشناسی1209299053ـ ـ ـ سایر6,472

ـ تخم نباتات علفی که بیشتر به منظور استفاده از گل آنها کاشته 6,473
می شوند

مبادلهنیاز کارشناسی1209300053

مبادلهنیاز کارشناسی1209910053ـ ـ تخم سبزیجات6,474
مبادلهنیاز کارشناسی1209990053ـ ـ سایر6,475
متقاضینیاز کارشناسی121010005510ـ گل رازك، آسیاب نشده، پودر نشده یا به شکل حبه در نیامده6,476

ـ گل رازك، آسیاب شده، پودر شده، یا به شکل حبه درآمده؛ گردگل 6,477
رازك

متقاضینیاز کارشناسی12102000209

متقاضیاتوماتیک12112000159ـ ریشه جینسینگ6,478
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1211300015ـ برگ کوکا6,479
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1211400015ـ کاه خشخاش6,480
متقاضینیاز کارشناسی1211901059ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه6,481
متقاضینیاز کارشناسی1211902059ـ ـ ـ ریشه شیرین بیان6,482
متقاضینیاز کارشناسی121190915510ـ ـ ـ گل خشک و گلبرگ تازه محمدي6,483
مبادلهاتوماتیک1211909954ـ ـ ـ سایر6,484
مبادلهنیاز کارشناسی12122100209ـ ـ مناسب جهت مصرف انسان6,485
متقاضینیاز کارشناسی03045300405ـ ـ ماهی از خانواده هاي6,486
6,487(xiphias gladius) متقاضینیاز کارشناسی03045400405ـ ـ نیزه ماهی
6,488(.Dissostichus spp) متقاضینیاز کارشناسی030455005510ـ ـ  ماهی نیش دندان
متقاضینیاز کارشناسی03045900405ـ ـ سایر6,489
6,490(Oreochromis spp) مبادلهنیاز کارشناسی03046100323ـ ـ تیالپیا

6,491 ,.Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp) ـ ـ گربه  ماهی
(.lctalurus spp 

متقاضینیاز کارشناسی030462005510

6,492(Lates niloticus) مبادلهنیاز کارشناسی03046300263ـ ـ سوف  نیل
متقاضینیاز کارشناسی03046900405ـ ـ سایر6,493

6,494 Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus) ـ ـ  ماهی کاد
(macrocephalus

مبادلهنیاز کارشناسی03047100263

متقاضینیاز کارشناسی03047200405ـ ـ ماهی هادداك6,495
6,496(Pollachius virens) متقاضینیاز کارشناسی030473005510ـ ـ زغال ماهی یا پوالك
مبادلهنیاز کارشناسی03047400263ـ ـ ماهی هیک6,497
مبادلهنیاز کارشناسی03047500263ـ ـ زغال ماهی آالسکا6,498
مبادلهنیاز کارشناسی03047900403ـ ـ سایر6,499
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6,500

 ,Oncorhynchus nerka) ـ ـ سالمون اقیانوس آرام
 ,Oncorhynchus gorbuscha , Oncorhynchus keta 

 ,Oncorhynchus tschawytscha , Oncorhynchus 
 ،(Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus
 hucho) و سالمون دانوب (salmo salar) سالمون اقیانوس اطلس

(hucho

متقاضینیاز کارشناسی03048100405

متقاضینیاز کارشناسی030482005510ـ ـ انواع ماهی قزل آال6,501
مبادلهنیاز کارشناسی03048300403ـ ـ انواع ماهی پهن6,502
6,503(Xiphias gladius) متقاضینیاز کارشناسی03048400325ـ ـ اره ماهی
6,504(.Dissostichus spp) متقاضینیاز کارشناسی030485005510ـ ـ ماهی نیش دندان
متقاضینیاز کارشناسی030486005510ـ ـ شاه ماهی ها6,505
مبادلهنیاز کارشناسی03048700263ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو6,506
متقاضینیاز کارشناسی03048900405ـ ـ سایر6,507
6,508(Xiphias gladius) متقاضینیاز کارشناسی03049100325ـ ـ شمشیرماهی
6,509(Dissostichus) متقاضینیاز کارشناسی03049200325ـ ـ ماهی نیش دندان
متقاضینیاز کارشناسی6,510####################################03049300404
متقاضینیاز کارشناسی03049400405ـ ـ زغال ماهی آالسکا6,511

6,512

 ،Bregmacerotidae، Euclichthyidae ـ ـ ماهی از خانواده هاي
 ،Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae

Mordae و Muraenolepididae به غیر از زغال ماهی  آالسکا 
(Theraga chalcogramma 

متقاضینیاز کارشناسی03049500404

متقاضینیاز کارشناسی03049900404ـ ـ سایر6,513

ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب 6,514
براي خوراك انسان

مبادلهنیاز کارشناسی0305100053

ـ جگر ماهی، تخم و منی ماهی، خشک کرده، دودي  شده، نمک زده یا در 6,515
آب نمک

متقاضینیاز کارشناسی030520002010

متقاضینیاز کارشناسی6,516####################################03053100109

6,517
 ،Bregmacerotidae ـ ـ انواع ماهی از خانواده هاي

 ،Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae
MuraenolepididaeوMordae

متقاضینیاز کارشناسی03053200109

متقاضینیاز کارشناسی03053900109ـ ـ سایر6,518
متقاضینیاز کارشناسی6,519####################################03054100159
6,520Herrings) )متقاضینیاز کارشناسی03054200159ـ ـ شاه ماهی
متقاضینیاز کارشناسی030543005510ـ ـ انواع ماهی قزل آال6,521
متقاضینیاز کارشناسی6,522####################################030544005510
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت021012005ـ ـ سینه (با رگه هاي چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن6,523
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت021019005ـ ـ سایر6,524
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0210200040ـ گوشت حیوانات از نوع گاو6,525
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0210910040-- از میمون6,526

6,527

-- از نهنگ ها، دلفین ها و خوك هاي دریایی  (پستانداران از راسته 
Celecea)؛ از نهنگ هاي کوچک دریایی و گاو دریایی (پستانداران از 

راسته Sirenia)؛ از فک ها، شیرهاي دریایی و گرازماهی ها (پستانداران 
.(Pinnipedia از گونه

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0210920032

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0210930032-- از خزندگان (از جمله مار و الك پشت دریایی)6,528
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مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0210990032-- سایر6,529
مبادلهنیاز کارشناسی03011100153ـ ـ آب شیرین6,530
مبادلهنیاز کارشناسی03011900153ـ ـ  سایر6,531
مبادلهنیاز کارشناسی0301911053ـ ـ ـ براي اصالح نژاد و تکثیر و پرورش6,532
مبادلهنیاز کارشناسی0301912053ـ ـ ـ تخم چشم زده6,533
متقاضینیاز کارشناسی03019190325ـ ـ ـ  سایر6,534
6,535(Anguilla گونه) متقاضینیاز کارشناسی030192002610ـ ـ مارماهی
متقاضینیاز کارشناسی0301931053ـ ـ ـ براي اصالح نژاد و تکثیر و پرورش6,536
متقاضینیاز کارشناسی03019390325ـ ـ ـ سایر6,537

6,538(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت030194005ـ ـ ماهی تن بلوفین

متقاضینیاز کارشناسی0301950053ـ ـ ماهی هاي تن بلوفین جنوب6,539
مبادلهنیاز کارشناسی0301991053ـ ـ ـ براي اصالح نژاد و تکثیر و پرورش6,540
مبادلهنیاز کارشناسی0301992053ـ ـ ـ تخم و الرو بچه  ماهی6,541
متقاضینیاز کارشناسی030199905510ـ ـ ـ سایر6,542
متقاضینیاز کارشناسی03021100409-- قزل آال6,543
مبادلهنیاز کارشناسی03021300269ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام6,544
متقاضینیاز کارشناسی03021400269ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب.6,545
متقاضینیاز کارشناسی03021900269ـ ـ سایر6,546
متقاضینیاز کارشناسی03022100269ـ ـ هالیبوت6,547
6,548(Pleuronectes platessa)  متقاضینیاز کارشناسی03022200269ـ ـ حلوا ماهیان
6,549Solea) متقاضینیاز کارشناسی03022300269ـ ـ کفشک ماهیان )گونه
مبادلهاتوماتیک2941509052ـ ـ ـ سایر6,550
مبادلهاتوماتیک29419010402ـ ـ ـ سفالکسین منوهیدرات6,551
مبادلهاتوماتیک29419020152ـ ـ ـ ماده موثره انروفلوکساسین6,552
مبادلهاتوماتیک29419030262ـ ـ ـ سفیکسیم تري هیدرات6,553
مبادلهاتوماتیک2941904052ـ ـ ـ سفازولین سدیم6,554
مبادلهاتوماتیک29419050262ـ ـ ـ سفتریاکسون سدیم6,555
مبادلهاتوماتیک2941909052ـ ـ ـ سایر6,556
مبادلهاتوماتیک29420010262ـ ـ ـ سیتالوپرام6,557
مبادلهاتوماتیک2942002052ـ ـ ـ سیمواستاتین6,558
مبادلهاتوماتیک29420030152ـ ـ ـ گلوپی دوگرل بی سلفات6,559
مبادلهاتوماتیک2942009052ـ ـ ـ سایر6,560
مبادلهاتوماتیک3001200052ـ عصاره هاي غدد یا سایر اعضاء یا ترشحات آنها6,561
مبادلهاتوماتیک3001900052ـ سایر6,562

ـ آنتی سرم ها، دیگر مشتقات خونی و محصوالت مصونیت بخش حتی 6,563
مبادلهاتوماتیک3002100052اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیند هاي بیو تکنولوژیک بدست آمده باشند.

مبادلهاتوماتیک3002200052ـ واکسن ها براي پزشکی6,564
مبادلهاتوماتیک30023010322ـ ـ ـ واکسن هاي تولید مشابه داخل6,565
مبادلهاتوماتیک3002309052ـ ـ ـ سایر6,566

ـ ـ ـ عوامل میکروارگانیسم (عوامل میکروبی کنترل کننده آفات 6,567
بیماري ها و علف هاي هرز)

مبادلهاتوماتیک3002901052

مبادلهاتوماتیک3002909052ـ ـ سایر6,568
6,569(Nephrops norvegicus) متقاضینیاز کارشناسی030615005510ـ ـ البستر نروژي
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6,570(Pandalus spp., Crangon crangon) متقاضینیاز کارشناسی030616005510ـ ـ انواع میگوي آب سرد

متقاضینیاز کارشناسی030617005510ـ ـ سایر انواع میگو6,571

ـ ـ سایر، همچنین، آرد، زبره،  و به  هم فشرده  به  شکل حبه از قشرداران، 6,572
مناسب براي خوراك انسان

متقاضینیاز کارشناسی03061900323

ـ ـ خرچنگ صخره اي و سایر خرچنگ هاي دریایی آب شیرین یا خاردار 6,573
(Jasus ،گونه Panulirus ،گونه Palinurus)

متقاضینیاز کارشناسی030621005510

6,574(Homarus گونه) متقاضینیاز کارشناسی03062200329ـ ـ البستر دریایی
متقاضینیاز کارشناسی030624005510ـ ـ خرچنگ دم کوتاه6,575
6,576(Nephrops norvegicus) متقاضینیاز کارشناسی030625005510ـ ـ البستر نروژي
مبادلهنیاز کارشناسی0306261053ـ ـ ـ میگو مولد زنده براي تکثیر6,577
متقاضینیاز کارشناسی03062620103ـ ـ ـ پست الر و میگوي زنده6,578
متقاضینیاز کارشناسی03062690555ـ ـ ـ سایر6,579
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0603199055ـ ـ ـ سایر6,580
مبادلهنیاز کارشناسی0306271053ـ ـ ـ میگو مولد نژاد براي تکثیر6,581
مبادلهنیاز کارشناسی0306272053ـ ـ ـ پست الرومیگوي زنده6,582
متقاضینیاز کارشناسی03062790325ـ ـ ـ سایر6,583

ـ ـ سایر، همچنین، آرد، زبره و به هم  فشرده به صورت حبه از 6,584
قشرداران، مناسب براي خوراك انسان

متقاضینیاز کارشناسی0306290053

متقاضینیاز کارشناسی0307110059ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده6,585
متقاضینیاز کارشناسی0307190059ـ ـ سایر6,586
متقاضینیاز کارشناسی0307210059ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده6,587
متقاضینیاز کارشناسی0307290059ـ ـ سایر6,588
متقاضینیاز کارشناسی0307310059ـ ـ زنده، تازه یا سرد کرده6,589
متقاضینیاز کارشناسی0307390059ـ ـ سایر6,590
متقاضینیاز کارشناسی03074100109ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده6,591
متقاضینیاز کارشناسی0307490059ـ ـ سایر6,592
متقاضینیاز کارشناسی010594205510ـ ـ ـ پولت مرغ تخم گذار6,593
متقاضینیاز کارشناسی010594905510ـ ـ ـ سایر6,594
متقاضینیاز کارشناسی010599005510ـ ـ سایر6,595
متقاضینیاز کارشناسی0106111059ـ ـ ـ براي تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازي)6,596
متقاضینیاز کارشناسی010611902010ـ ـ ـ سایر6,597
متقاضینیاز کارشناسی0106121059--- براي تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازي)6,598
متقاضینیاز کارشناسی010612902010ـ ـ ـ سایر6,599
6,600(Camelidae) متقاضینیاز کارشناسی0106130059ـ ـ شترها و سایر گونه هاي شتر
متقاضینیاز کارشناسی010614002010ـ ـ خرگوش ها و خرگوش هاي صحرایی6,601
متقاضینیاز کارشناسی010619105510ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی6,602
متقاضینیاز کارشناسی0106192059ـ ـ ـ سگ  و گربه  براي  تحقیقات پزشکی و6,603
متقاضینیاز کارشناسی0106193059ـ ـ ـ سایر براي تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی6,604
متقاضینیاز کارشناسی010619902010ـ ـ ـ سایر6,605
متقاضینیاز کارشناسی0106201059ـ ـ ـ براي تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی  و6,606
متقاضینیاز کارشناسی010620902010ـ ـ ـ سایر6,607
متقاضینیاز کارشناسی0106311059ـ ـ ـ براي تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی  و سرم  سازي)6,608
متقاضینیاز کارشناسی010631902010ـ ـ ـ سایر6,609
متقاضینیاز کارشناسی0106321059ـ ـ ـ براي تحقیقات پزشکی،آزمایشگاهی و سرم سازي6,610
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متقاضینیاز کارشناسی010632902010ـ ـ ـ سایر6,611
مبادلهنیاز کارشناسی0106331053ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد6,612
متقاضینیاز کارشناسی010633202010ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی6,613
مبادلهنیاز کارشناسی0106333053ـ ـ ـ جوجه یکروزه شترمرغ6,614
متقاضینیاز کارشناسی010633902010ـ ـ ـ سایر6,615
متقاضینیاز کارشناسی0106391059ـ ـ ـ براي تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی  و سرم  سازي)6,616
متقاضینیاز کارشناسی01063990510ـ ـ ـ سایر6,617
مبادلهنیاز کارشناسی01064110323ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل6,618
مبادلهنیاز کارشناسی01064120103ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل6,619
متقاضینیاز کارشناسی010641302010ـ ـ ـ سایر6,620
متقاضینیاز کارشناسی010649002010ـ ـ سایر6,621
متقاضینیاز کارشناسی0106901059ـ ـ ـ براي تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی  و سرم  سازي)6,622
مبادلهنیاز کارشناسی0106902053ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده6,623
مبادلهنیاز کارشناسی0106909053ـ ـ ـ سایر6,624
6,625(Veal) متقاضینیاز کارشناسی02011010261ـ ـ ـ گوساله
متقاضینیاز کارشناسی02011090261ـ ـ ـ سایر6,626
متقاضینیاز کارشناسی070940005510ـ کرفس بغیر از کرفس غده دار6,627
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0709510055ـ ـ قارچ ها از نوع آگاریکوس 6,628
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0709590055ـ ـ سایر6,629
6,630(Pimenta) یا از نوع (Capsicum) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0709600055ـ فلفل فرنگی از نوع

ـ اسفناج، اسفناج زالندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی 6,631
(Orache

متقاضینیاز کارشناسی070970005510

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0709910055ـ ـ آرتیشوها (کنگر فرنگی) گرد6,632
6,633Squash مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0709920055ـ ـ زیتون
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0709930055ـ ـ کدوهاي حلوایی، کدو و کدوهاي مسمایی6,634
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0709990055ـ ـ سایر6,635
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0710100055ـ سیب زمینی6,636
6,637(Pisum sativum) متقاضینیاز کارشناسی071021005510ـ ـ  نخودفرنگی
6,638Vigna)گونه( (Phaseolus گونه) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0710220055ـ ـ لوبیا
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0710290055ـ ـ سایر6,639

ـ اسفناج، اسفناج زالندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی 6,640
(Arroche)

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0710300055

مبادلهنیاز کارشناسی07104000155ـ ذرت شیرین6,641
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0710800055ـ سایر سبزیجات6,642
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0710900055ـ مخلوط سبزیجات6,643
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0711200055ـ زیتون6,644
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0711400055ـ خیار و خیارترشی (خیار ریز)6,645
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0711510055ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس6,646
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0711590055ـ ـ سایر6,647
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0711900055ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات6,648
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0712200055ـ پیاز6,649
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0712310040ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس6,650

-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد مصرف در رستورانهاي چین (گونه 6,651
(Auricularia

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0712320055

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0401500015ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد.6,652
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ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته بندي هاي تحت خالء و یک کیلوگرم و 6,653
کمتر

مبادلهاتوماتیک04021010101

مبادلهنیاز کارشناسی04021030401ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی6,654
مبادلهاتوماتیک04021090101ـ ـ ـ سایر6,655

ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته بندي هاي تحت خالء و یک کیلوگرم و 6,656
کمتر

مبادلهاتوماتیک0402211051

مبادلهنیاز کارشناسی0402212051ـ ـ ـ مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوي چربی گیاهی6,657
مبادلهنیاز کارشناسی04022130401ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی6,658
مبادلهنیاز کارشناسی04022190151ـ ـ ـ سایر6,659
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0402290040ـ ـ سایر6,660
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0402910040ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده6,661
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0402990040ـ ـ  سایر6,662
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت040310105ـ ـ ـ فرآورده هاي مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار6,663
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0403109032ـ ـ ـ سایر6,664
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت040390105ـ ـ ـ فرآورده هاي مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار6,665
متقاضینیاز کارشناسی040390905510ـ ـ ـ سایر6,666

ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی 6,667
غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین کننده اضافه شده

مبادلهنیاز کارشناسی0404100055

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0404900032ـ سایر6,668
متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت0405101055ـ ـ ـ کره بسته بندي شده به صورت بسته هاي 500 گرمی و کمتر6,669
متقاضینیاز کارشناسی04051020201ـ ـ ـ کره بسته بندي شده به صورت بسته هاي بیش از 500 گرم6,670
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0603900055ـ سایر6,671
متقاضینیاز کارشناسی060420105510ـ ـ ـ برگ هاي زنبق6,672
متقاضینیاز کارشناسی060420205510ـ ـ ـ سایر6,673
متقاضینیاز کارشناسی060490005510ـ سایر6,674
مبادلهنیاز کارشناسی0701100053ـ بذر6,675
مبادلهنیاز کارشناسی07019000104ـ سایر6,676
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0702000055گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده6,677
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0703100055ـ پیاز و موسیر6,678
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0703200055ـ سیر6,679
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0703900055ـ تره فرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه6,680
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0704100055ـ گل کلم و گل کلم بروکولی6,681
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0704200055ـ کلم بروکسل6,682
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0704900055ـ سایر6,683
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0705110055ـ ـ کاهو کروي (ساالدي)6,684
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0705190055ـ ـ سایر6,685

6,686(Foliosum از نوع) (Chichorium intybus) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0705210055ـ ـ کاسنی ساالدي

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0705290055ـ ـ سایر6,687
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0706100055ـ هویج و شلغم6,688
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0706900055ـ سایر6,689
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0707000055خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده.6,690
6,691(Pisum sativum) متقاضینیاز کارشناسی070810005510ـ نخودفرنگی
6,692(Vigna گونه ،Phaselous گونه) مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0708200055ـ لوبیا
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0708900055ـ سایر سبزیجات غالفدار6,693
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مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0709200040ـ مارچوبه6,694
متقاضینیاز کارشناسی070930005510ـ بادمجان6,695
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1302110055ـ ـ تریاك6,696
مبادلهنیاز کارشناسی13021200109ـ ـ از شیرین بیان6,697
مبادلهنیاز کارشناسی1302130053ـ ـ از رازك6,698
مبادلهاتوماتیک13021900105ـ ـ سایر6,699
مبادلهنیاز کارشناسی1302200054ـ مواد پکتینی، پکتینات ها و پکتات ها6,700
مبادلهنیاز کارشناسی1302310053ـ ـ آگارآگار6,701

ـ ـ لعاب ها و مواد غلیظ کننده، حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه 6,702
خرنوب یا دانه گوار

مبادلهنیاز کارشناسی1302320054

مبادلهاتوماتیک1302390053ـ ـ سایر6,703
متقاضینیاز کارشناسی14011000209ـ بامبو6,704
متقاضینیاز کارشناسی14012000209ـ خیزران6,705
متقاضینیاز کارشناسی14019000209ـ سایر6,706
مبادلهنیاز کارشناسی1404200053ـ لینتر پنبه6,707
متقاضینیاز کارشناسی14049010329ـ ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن6,708
متقاضینیاز کارشناسی14049020329ـ ـ ـ وسمه6,709
مبادلهنیاز کارشناسی1404903059ـ ـ ـ کوکوپیت6,710
مبادلهنیاز کارشناسی14049090159ـ ـ ـ سایر6,711
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت150110005ـ روغن خوك6,712
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت150120005ـ  سایر چربی خوك6,713
متقاضینیاز کارشناسی15019000510ـ سایر6,714
مبادلهنیاز کارشناسی1502101054ـ ـ ـ پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون سازي6,715
مبادلهنیاز کارشناسی1502109054ـ ـ ـ  سایر6,716
مبادلهنیاز کارشناسی1502901059--- پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون سازي6,717
مبادلهنیاز کارشناسی1502909054--- سایر6,718

6,719
استئارین الرد، روغن الرد، اولئواسته آرین، اولئومارگارین و روغن پیه 

گاو و گوسفند (Tallow Oil)، امولسیونه نشده یا مخلوط نشده یا 
آماده نشده به نحوي دیگر.

مبادلهنیاز کارشناسی1503000059

مبادلهاتوماتیک1504100054ـ روغن جگر ماهی و اجزاء آن6,720
مبادلهاتوماتیک1504200059ـ چربی و روغن ماهی و اجزاء آنها، بغیر از روغن جگر6,721
مبادلهنیاز کارشناسی1504300059ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزاء آنها6,722
مبادلهنیاز کارشناسی1505001054ـ ـ ـ النولین مورد مصرف در صنعت صابون سازي6,723
مبادلهاتوماتیک1505009059ـ ـ ـ سایر6,724

سایر چربی ها و روغن هاي حیوانی و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از 6,725
لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.

مبادلهنیاز کارشناسی1506000059

مبادلهاتوماتیک15071000201ـ روغن خام، حتی صمغ گرفته6,726
متقاضینیاز کارشناسی150790004010ـ سایر6,727
مبادلهاتوماتیک15081000154ـ روغن خام6,728
متقاضینیاز کارشناسی150890005510ـ سایر6,729
متقاضینیاز کارشناسی150990005510-سایر6,730

6,731
سایر روغن ها و اجزاء آنها که منحصراً از زیتون به دست می آید، حتی 

تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن ها یا 
اجزاء آنها با روغن ها یا اجزاء روغن هاي مشمول شماره 09  15.

متقاضینیاز کارشناسی151000005510
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مبادلهنیاز کارشناسی15111000401ـ روغن خام6,732
6,733R.B.D مبادلهنیاز کارشناسی15119010401ـ ـ ـ
متقاضینیاز کارشناسی151190905510ـ ـ ـ سایر6,734
مبادلهنیاز کارشناسی15121100201ـ ـ روغن خام6,735

ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، 6,736
صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

مبادلهنیاز کارشناسی2301200053

مبادلهنیاز کارشناسی2302100053ـ از ذرت6,737
مبادلهنیاز کارشناسی2302300053ـ از گندم6,738
مبادلهنیاز کارشناسی23024000153ـ از سایر غالت6,739
مبادلهنیاز کارشناسی2302500053ـ از نباتات غالفدار6,740
مبادلهنیاز کارشناسی2303100054ـ تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند6,741
مبادلهنیاز کارشناسی2303200053ـ تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر آخال هاي قندسازي6,742
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت230330005ـ تفاله و آخال آبجوسازي یا تقطیر6,743

کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال هاي جامد، حتی خرد شده یا به هم 6,744
مبادلهنیاز کارشناسی23040000101فشرده به شکل حبه یا گلوله  که از استخراج روغن سویا به دست می آید.

6,745
کنجاله و سایر آخال هاي جامد، حتی  ساییده شده  یا به هم فشرده  به 
 (Arachide) شکل حبه  یا گلوله که  از استخراج روغن  بادام زمینی

به دست می آید.
مبادلهنیاز کارشناسی23050000103

مبادلهنیاز کارشناسی23061000103ـ از پنبه دانه6,746
مبادلهنیاز کارشناسی23062000103ـ از دانه کتان6,747
مبادلهنیاز کارشناسی23063000103ـ از تخم آفتابگردان6,748
مبادلهنیاز کارشناسی23064100103ـ ـ از دانه هاي کلزا یا کانوال داراي مقدار کمی اسید اروسیک6,749
مبادلهنیاز کارشناسی23064900103ـ ـ سایر6,750
متقاضیاتوماتیک1515300053ـ روغن کرچک و اجزاء آن6,751
متقاضیاتوماتیک15155000104ـ روغن کنجد و اجزاء آن6,752
متقاضینیاز کارشناسی1515901055ـ ـ ـ روغن جال (Tung oil) (Abrasin) و اجزاء آن6,753
متقاضیاتوماتیک15159090159ـ ـ ـ سایر6,754
مبادلهاتوماتیک15161000205ـ چربی ها و روغن هاي حیوانی و اجزاء آنها6,755
مبادلهنیاز کارشناسی1516201053ـ ـ ـ روغن جانشین کره کاکائو6,756
6,757CBE ، CBR مبادلهنیاز کارشناسی1516202053ـ ـ ـ روغن
متقاضینیاز کارشناسی151620905510ـ ـ ـ سایر6,758
مبادلهنیاز کارشناسی15171000409ـ مارگارین، باستثناي مارگارین مایع6,759
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت151790105ـ ـ ـ روغن خوك بدلی6,760
مبادلهنیاز کارشناسی15179090553ـ ـ ـ سایر6,761
مبادلهاتوماتیک6,762####################################15180000104
مبادلهاتوماتیک1520000054گلیسرول خام؛ آب ها و  محلول هاي قلیایی گلیسیرین دار.6,763
مبادلهاتوماتیک1521101054ـ ـ ـ موم هاي طبیعی بر پایه کارنوباواکس6,764
مبادلهنیاز کارشناسی1521109059ـ ـ ـ سایر6,765

ـ ـ از لحاظ وزن حاوي 99 درصد یا بیشتر الکتوز، موسوم به الکتوز 6,766
بی آب (Anhydre)، محاسبه شده براساس ماده خشک باشد

مبادلهاتوماتیک1702110055

مبادلهاتوماتیک1702190055ـ ـ سایر6,767
متقاضینیاز کارشناسی17022000324ـ قند و شربت درخت افرا6,768
مبادلهاتوماتیک17023010205ـ ـ  ـ گلوکز و شربت گلوکز6,769
مبادلهاتوماتیک17023090205ـ ـ  ـ دکستروز6,770
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مبادلهنیاز کارشناسی1702500055ـ فروکتوز خالص از لحاظ شیمیایی6,771

6,772
ـ سایر فروکتوز و شربت فروکتوز که به حالت خشک داراي بیش از 50 

درصد وزنی فروکتوز باشد، باستثناي ساکارز تغییر یافته به گلوکز از 
(Invert sugar)(قند معکوس) طریق هیدرولیز

مبادلهنیاز کارشناسی1702600055

مبادلهنیاز کارشناسی1703100054ـ مالس هاي نیشکر6,773
مبادلهاتوماتیک1703900054ـ سایر6,774
متقاضینیاز کارشناسی17041000559ـ آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شکر6,775
متقاضینیاز کارشناسی17049000559ـ سایر6,776

6,777

 ---سه چرخه ها، رورؤك ها، اتومبیل هاي رکابزنی با پا و اسباب بازي هاي 
چرخدار مشابه؛ کالسکه هاي عروسک؛ عروسک ها؛ سایراسباب بازي ها؛ 
مدل هاي کوچک اندازه شده ("مقیاس") و مدل هاي تفریحی مشابه، 

خواه کار کند یا نکند؛ پازل هایی از کلیه انواع.

مبادلهنیاز کارشناسی95030010269

مبادلهاتوماتیک95030090109--- اجزاء و قطعات6,778
متقاضیاتوماتیک95042010159ـ ـ ـ میز بیلیارد حتی به همراه اشیاء و متفرعات استاندارد مربوطه6,779
متقاضیاتوماتیک95042020159ـ ـ ـ اشیاء و متفرعات6,780

6,781
- دیگر بازي ها که توسط سکه، اسکناس، کارت هاي بانکی ، ژتون و یا 

هر وسیله پرداخت دیگري عمل می نماید ، به استثناي ادوات اتوماتیک 
بازي بولینگ.

مبادلهاتوماتیک95043000209

متقاضیاتوماتیک95044000559ـ کارت هاي بازي6,782
مبادلهاتوماتیک95045010109--- دسته بازي براي بازي با رایانه یا سایر کنسول هاي بازي6,783
مبادلهاتوماتیک95045090209--- سایر6,784
متقاضیاتوماتیک95049010159ـ ـ ـ میز اسنوکر حتی به همراه اشیاء و متفرعات استاندارد مربوطه6,785
متقاضیاتوماتیک95049020109ـ ـ ـ ادوات براي بازي بولینگ6,786
متقاضیاتوماتیک9504909059ـ ـ ـ سایر6,787
متقاضیاتوماتیک95051000559ـ اشیاء براي جشن هاي کریسمس6,788
متقاضیاتوماتیک95059000559ـ سایر6,789
مبادلهاتوماتیک9506110059ـ ـ اسکی6,790
مبادلهاتوماتیک9506120059ـ ـ لوازم بستن اسکی (بند اسکی)6,791

ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 50 درصد تا کمتر از 60 درصد به استثناي 6,792
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870325206

مبادلهاتوماتیک9506191059ـ ـ ـ چوب دستی اسکی6,793
متقاضیاتوماتیک95061990109ـ ـ ـ سایر6,794
متقاضیاتوماتیک9506210059ـ ـ تخته شناور شراعی6,795
متقاضیاتوماتیک95062900109ـ ـ سایر6,796
متقاضیاتوماتیک95063100109ـ ـ چوگان، کامل6,797
مبادلهاتوماتیک9506321059ـ ـ ـ توپ گلف6,798
متقاضیاتوماتیک95063290409ـ ـ ـ سایر6,799
متقاضیاتوماتیک95063900409ـ ـ سایر6,800
مبادلهاتوماتیک9506401059ـ ـ ـ راکت6,801
مبادلهاتوماتیک9506402059ـ ـ ـ توپ تنیس روي میز6,802
مبادلهاتوماتیک95064090269ـ ـ ـ سایر6,803
متقاضیاتوماتیک9506510059ـ ـ راکت تنیس، حتی زه دار6,804
متقاضیاتوماتیک9506591059ـ ـ ـ راکت بدمینتون6,805
متقاضیاتوماتیک95065990109ـ ـ ـ سایر6,806
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مبادلهاتوماتیک9506610059ـ ـ  توپ تنیس روي چمن6,807
مبادلهاتوماتیک95066210329ـ ـ ـ توپ فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال6,808
مبادلهاتوماتیک9506622059ـ ـ ـ توپ مخصوص نابینایان6,809
مبادلهاتوماتیک95066290329ـ ـ ـ سایر6,810
مبادلهاتوماتیک9506691059ـ ـ ـ توپ تنیس به استثناي تنیس روي چمن و روي میز6,811
مبادلهاتوماتیک9506692059ـ ـ ـ توپ اسکواش و هاکی6,812
مبادلهاتوماتیک95066930109ـ ـ ـ گوي (توپ) رنگی مخصوص ورزش پینت بال6,813
مبادلهاتوماتیک9506694059ـ ـ ـ توپ سپک تاکرا6,814
متقاضیاتوماتیک95066990329ـ ـ ـ سایر6,815

- اسکیت روي یخ و اسکیت روي زمین، همچنین کفش هاي 6,816
اسکیتینگ داراي ملحقات اسکیت

متقاضیاتوماتیک95067000329

6,817Treadmills  مبادلهاتوماتیک9506911059ـ ـ ـ دستگاه
متقاضیاتوماتیک95069190159ـ ـ ـ سایر6,818
متقاضیاتوماتیک9506991059ـ ـ ـ چوب هاکی6,819
متقاضیاتوماتیک9506992059ـ ـ ـ توپ پردار بدمینتون اعم از طبیعی یا مصنوعی6,820
مبادلهاتوماتیک9506993059ـ ـ ـ تخته برف سواري6,821
متقاضیاتوماتیک95069990109ـ ـ ـ سایر6,822
متقاضیاتوماتیک95071000109ـ چوب هاي ماهیگیري6,823
متقاضیاتوماتیک9507200059ـ قالب هاي ماهیگیري، حتی متصل به زه کوتاه ماهیگیري6,824
متقاضیاتوماتیک95073000109ـ قرقره هاي ماهیگیري6,825
متقاضیاتوماتیک9507900059ـ سایر6,826
متقاضیاتوماتیک950810004010ـ سیرك سیار و باغ وحش سیار6,827
متقاضیاتوماتیک950890103210ـ ـ ـ چرخ و فلک ، تاب ، تئاتر سیار6,828
متقاضیاتوماتیک95089090510ـ ـ ـ جایگاه تیراندازي و سایر تفریحات در هواي آزاد6,829
متقاضیاتوماتیک960110002610ـ عاج کار شده و اشیاء از عاج6,830
متقاضیاتوماتیک960190102610ـ  ـ  ـ  اشیاء دست ساز از استخوان، صدف، بدون نقاشی6,831
متقاضیاتوماتیک960190202610ـ  ـ  ـ  اشیاء دست ساز از استخوان، صدف، با نقاشی6,832
متقاضیاتوماتیک960190902610ـ  ـ  ـ  سایر6,833
مبادلهاتوماتیک96020010206ـ  ـ  ـ  کپسول داروئی از نوع ژالتین6,834
مبادلهاتوماتیک96020090106ـ  ـ  ـ  سایر6,835

ـ جاروب و بروس، متشکل از شاخه هاي نازك یا از سایر مواد نباتی به 6,836
هم بسته، با یا بدون دسته

مبادلهاتوماتیک96031000209

مبادلهنیاز کارشناسی96032100209ـ ـ  مسواك دندان و همچنین مسواك دندان عاریه6,837
مبادلهاتوماتیک96032900209ـ ـ سایر6,838
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت9603301020ـ ـ ـ ساخته شده از موي خوك و گراز6,839
متقاضیاتوماتیک960330902610ـ ـ ـ سایر6,840
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت9603401026ـ ـ ـ ساخته شده از موي خوك و گراز6,841
مبادلهاتوماتیک96034090326ـ ـ ـ سایر6,842
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت9603501010ـ ـ ـ ساخته شده از موي خوك و گراز6,843
مبادلهاتوماتیک9603509056ـ ـ ـ سایر6,844
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت9603901020ـ ـ ـ ساخته شده از موي خوك و گراز6,845
مبادلهاتوماتیک96039020156ـ ـ ـ پیگ تمیزکننده لوله هاي نفت و گاز داراي برس6,846
مبادلهاتوماتیک96039090156ـ ـ ـ سایر6,847
متقاضیاتوماتیک960400003210الک دستی و غربال دستی.6,848
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مجموعه هاي سفري براي نظافت شخصی، دوخت و دوز یا تمیز کردن 6,849
کفش یا لباس.

متقاضیاتوماتیک960500003210

ـ دگمه قابلمه، دگمه فشاري و دگمه سردست فشاري و اجزاء و قطعات 6,850
آنها

مبادلهاتوماتیک96061000205

مبادلهاتوماتیک96062100205ـ ـ  از مواد پالستیکی، پوشانده نشده با مواد نسجی6,851
مبادلهاتوماتیک96062200205ـ ـ از فلزات معمولی، پوشانده نشده با مواد نسجی6,852
مبادلهاتوماتیک96062900205ـ ـ سایر6,853
مبادلهاتوماتیک96063000155ـ پولک دگمه و سایر اجزاء و قطعات دگمه؛ دگمه تکمیل نشده6,854
مبادلهاتوماتیک96071100325ـ ـ با دندانه از فلزات معمولی6,855
مبادلهاتوماتیک96071900325ـ ـ سایر6,856
مبادلهاتوماتیک96072000326ـ اجزاء و قطعات6,857
متقاضیاتوماتیک96081010159ـ ـ ـ خودکار6,858
مبادلهاتوماتیک96081020159ـ ـ ـ روان نویس6,859

مبادلهاتوماتیک96082000109ـ قلم و قلم هاي عالمتگذاري با نوك نمدي و یا سایر نوك هاي متخلخل6,860

متقاضیاتوماتیک960830101510ـ ـ ـ روان نویس نوك غلطکی6,861
متقاضیاتوماتیک960830901010ـ ـ ـ سایر6,862
مبادلهاتوماتیک96084000159ـ مدادهاي خودکار یا نوکی6,863
مبادلهاتوماتیک96085000159ـ مجموعه هایی از اشیاء مشمول دو یا چند شماره فرعی پیش گفته6,864
مبادلهاتوماتیک96086000106- مغزي قلم خودکار نوك ساچمه اي6,865
مبادلهاتوماتیک9608910056ـ ـ سرقلم، و نوك سرقلم6,866
مبادلهاتوماتیک96089900109ـ ـ سایر6,867
مبادلهاتوماتیک96092000156ـ مغزي مداد، سیاه یا رنگی6,868
متقاضیاتوماتیک960990005510ـ سایر6,869

ـ ـ ـ وایت برد الکترونیکی با یا بدون کارت حافظه قابل اتصال به چاپگر 6,870
یا کامپیوتر بدون نیاز به کامپیوتر حین انجام کار

مبادلهاتوماتیک9610001059

متقاضیاتوماتیک961000905510ـ ـ ـ سایر6,871

6,872

مهرهاي تاریخ زنی، الك و مهر کردن یا شماره زنی، و همانند (از جمله 
وسایل براي چاپ یا چاپ برجسته برچسب)، طراحی شده براي 

کارکردن در دست؛ ورسادبراي کارکردن با نیروي دست و مجموعه هاي 
چاپ دستی توأم شده با این ورسادها.

متقاضیاتوماتیک961100003210

مبادلهاتوماتیک9612100056ـ نوار6,873
مبادلهاتوماتیک96122000206ـ تامپون مرکب6,874
متقاضیاتوماتیک961310003210ـ فندك جیبی، گازي، غیر قابل پرکردن6,875
متقاضیاتوماتیک961320003210ـ فندك جیبی، گازي، قابل پرکردن6,876
مبادلهاتوماتیک96138000159ـ سایر فندك ها6,877
مبادلهاتوماتیک9613900056ـ اجزاء و قطعات6,878

پیپ هاي استعمال دخانیات (شامل حقه ها پیپ) و چوب هاي سیگار یا 6,879
سیگارت و قطعات مربوطه.

متقاضیاتوماتیک961400005510

مبادلهاتوماتیک96151100209ـ ـ از کائوچوي سفت یا از مواد پالستیکی6,880
متقاضیاتوماتیک961519005510ـ ـ سایر6,881
متقاضیاتوماتیک961590005510ـ سایر6,882
متقاضیاتوماتیک961610005510ـ عطرپاش و پاشنده هاي آرایشی همانند و تجهیزات و سر آنها6,883

ـ پودرزن هاي بزرگ و کوچک براي استعمال فرآورده هاي آرایشی یا 6,884
پاکیزگی

مبادلهاتوماتیک96162000269
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6,885
فالسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط 
خأل تامین شده است؛ و همچنین اجزاء و قطعات آنها (باستثناي شیشه  

یدکی داخلی).
متقاضیاتوماتیک961700004010

مانکن خیاطی و سایر آدمک هاي چوبی؛ آدمک هاي متحرك و سایر 6,886
نمایش هاي متحرك براي تزئین ویترین مغازه ها.

متقاضیاتوماتیک961800005510

ـ ـ ـ پوشک کامل بزرگساالن به طوري که حداقل طول پوشش خارجی 6,887
آن 660 میلیمتر باشد

متقاضیاتوماتیک96190010269

متقاضیاتوماتیک96190090269ـ ـ ـ سایر6,888
متقاضینیاز کارشناسی97011000510ـ تابلوي نقاشی، نقاشی سیاه قلم و نقاشی با مدادرنگی6,889
متقاضینیاز کارشناسی97019000510ـ سایر6,890
مبادلهنیاز کارشناسی9702000055گراور، نقش برجسته و چاپ سنگی اصلی.6,891
متقاضینیاز کارشناسی97030000510آثار اصلی مجسمه سازي، حجاري، از هر ماده.6,892

6,893
تمبر پستی یا تمبر مالیاتی، عالمت پستی پاکت داراي نقش تمبر 

کلکسیونی، لوازم التحریر کاغذي پستی، کاغذ تمبردار و همانند، باطل 
شده یا باطل نشده غیر از اشیائی که مشمول شماره 07  49 می شوند.

متقاضینیاز کارشناسی97040000510

6,894
کلکسیون و اشیاء کلکسیونی وابسته به حیوان شناسی، گیاه شناسی، 
معدن شناسی، کالبد شناسی، تاریخی، باستان شناسی، دیرین شناسی، 

نژادشناسی یا سکه و مدال شناسی.
متقاضینیاز کارشناسی97050000510

متقاضینیاز کارشناسی97060000510اشیاء عتیقه که بیش از یکصد سال قدمت داشته باشند.6,895
مبادلهنیاز کارشناسی98842910206ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 24 درصد6,896
مبادلهنیاز کارشناسی98842920156ـ ـ ـ با ساخت داخل 24 درصد تا کمتر از 30 درصد6,897
مبادلهنیاز کارشناسی98842930106ـ ـ ـ با ساخت داخل 30درصد تا کمتر از 35 درصد6,898

ـ ـ ـ با ساخت داخل 35 درصد و بیشتر با حذف شاسی- باکت- بازو- 6,899
تیغه گریدر و بلدوزر-درام غلطک

مبادلهنیاز کارشناسی9884294056

مبادلهاتوماتیک9884331056ـ ـ ـ با ساخت داخل تا 30 درصد6,900
مبادلهاتوماتیک9884332056ـ ـ ـ با ساخت داخل 31 درصد و بیشتر6,901
مبادلهاتوماتیک9887011056ـ ـ ـ با ساخت داخل تا 30 درصد6,902
مبادلهاتوماتیک9887012056ـ ـ ـ با ساخت داخل 31 درصد و بیشتر6,903
مبادلهاتوماتیک98870121206---- با ساخت داخل کمتر از 20 درصد6,904

---- با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناي موتور، 6,905
گیربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و الستیک

مبادلهاتوماتیک98870122108

---- با ساخت داخل 30 درصد و بیشتربه استثناي موتور، گیربکس، 6,906
اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک

مبادلهاتوماتیک9887012354

مبادلهنیاز کارشناسی98870221266---- با ساخت داخل کمتر از 30 درصد (اتوبوس، مینی بوس و ون)6,907

---- با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي موتور، 6,908
گیربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870222156

---- با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 به استثناي موتور، 6,909
گیربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870223106

مبادلهنیاز کارشناسی98870311406ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد6,910

ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل 20 درصد  تا کمتر از 30 درصد به استثناي 6,911
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870312326

ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي 6,912
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870313266
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ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد  تا کمتر از 60 درصد  به استثناي 6,913
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870314206

مبادلهنیاز کارشناسی98870321556ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد6,914

ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناي 6,915
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870322406

ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي 6,916
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870323326

ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 درصد به استثناي 6,917
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870324266

مبادلهنیاز کارشناسی98870336326ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد6,918

ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناي 6,919
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870337266

مبادلهنیاز کارشناسی98870341326ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد6,920

ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناي 6,921
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870342266

مبادلهنیاز کارشناسی98870343206ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر به استثناي الستیک6,922
مبادلهنیاز کارشناسی98870351406ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد6,923

ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناي 6,924
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870352326

ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي 6,925
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870353266

ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 درصد به استثناي 6,926
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870354206

مبادلهنیاز کارشناسی98870355156ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل بیشتر از 50 درصد به استثناي الستیک6,927
مبادلهنیاز کارشناسی98870421326ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد6,928

ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل 20  درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناي 6,929
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870422266

ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  درصد 30 تا کمتر از 40 درصد به استثناي 6,930
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870423206

مبادلهنیاز کارشناسی98870424156ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر به استثناي الستیک6,931
مبادلهنیاز کارشناسی98870431206ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد6,932

---- با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر 30 درصد به استثناي موتور، 6,933
گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870432106

---- با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر به استثناي موتور، گیربکس، 6,934
اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی9887043356

مبادلهنیاز کارشناسی98870441406ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد6,935

ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل  20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناي 6,936
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870442326

ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي 6,937
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870443266

ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 60 درصد به استثناي 6,938
الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی98870444206

مبادلهنیاز کارشناسی98870445156ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر به استثناي الستیک6,939
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0805100055ـ پرتقال6,940
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6,941
ـ نارنگی     (از جمله  Tangerines  و  Satsumas)؛  کلمانتین 

(Clementines)، ویلکینگ (Wilkings) و مرکبات دوگونه اي 
(Hybride) مشابه.

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0805200055

مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت0808100055ـ سیب6,942
متقاضینیاز کارشناسی1003100051ـ بذر6,943
متقاضینیاز کارشناسی1003900051ـ سایر6,944
مبادلهنیاز کارشناسی1005901051ـ ـ ـ ذرت دامی6,945
مبادلهنیاز کارشناسی1005909053ـ ـ ـ سایر6,946
6,947(Paddy برنج پادي) متقاضینیاز کارشناسی10061000269ـ شلتوك
متقاضینیاز کارشناسی10062000329ـ برنج پوست کنده (برنج کارگو Cargo یا برنج قهوه اي)6,948
6,949(Semi milled Rice)مبادلهنیاز کارشناسی10063000401ـ برنج نیمه سفیدشده
متقاضینیاز کارشناسی100640005510ـ خرده برنج6,950
مبادلهنیاز کارشناسی1007100053ـ بذر6,951
مبادلهنیاز کارشناسی1007900059ـ سایر6,952
متقاضینیاز کارشناسی100810001010ـ گندم سیاه6,953
مبادلهنیاز کارشناسی12074000103ـ دانه کنجد6,954
مبادلهاتوماتیک2507001054ـ ـ  ـ کائولن6,955

6,956
--- داروهاي آماده جهت ظهور و ثبوت فیلم و کاغذهاي حساس رنگی 

و سیاه و سفید براي عکاسی (به صورت کیت و فله) رادیولوژي، 
لیتوگرافی و نقشه برداري

مبادلهنیاز کارشناسی37079010159

مبادلهاتوماتیک37079090159ـ ـ ـ سایر6,957

ـ از انواعی که براي اتومبیل هاي سواري (همچنین اتومبیلهاي استیشن 6,958
واگن و اتومبیل هاي مسابقه به کار می رود)

متقاضینیاز کارشناسی40111000327

متقاضینیاز کارشناسی40112090207ـ ـ ـ سایر6,959
متقاضینیاز کارشناسی40114000327ـ از انواعی که براي موتور سیکلت به کار می رود6,960
متقاضینیاز کارشناسی40115000327ـ از انواعی که براي دوچرخه به کار می رود6,961
مبادلهنیاز کارشناسی40116110207ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه6,962
مبادلهنیاز کارشناسی40116210207ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه6,963
مبادلهنیاز کارشناسی40116310207ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه6,964
مبادلهنیاز کارشناسی40116910207ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه6,965
مبادلهنیاز کارشناسی40119210207ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه6,966
مبادلهنیاز کارشناسی40119310207ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه6,967
مبادلهنیاز کارشناسی40119410207ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه6,968
مبادلهنیاز کارشناسی40119910207ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه6,969
مبادلهاتوماتیک52081100327ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم6,970
مبادلهاتوماتیک52081200327ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم6,971
مبادلهاتوماتیک52081300327ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف6,972
مبادلهاتوماتیک52081900327ـ ـ سایر پارچه ها6,973
مبادلهنیاز کارشناسی52082100327ـ ـ ساده باف، به وزن هر مترمربع حداکثر 100 گرم6,974
مبادلهنیاز کارشناسی52082200327ـ ـ ساده باف، به وزن هر مترمربع بیش از 100 گرم6,975
مبادلهنیاز کارشناسی52082300327ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف6,976
مبادلهنیاز کارشناسی52082900327ـ ـ سایر پارچه ها6,977
مبادلهنیاز کارشناسی52083100327ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم6,978
مبادلهنیاز کارشناسی52083200327ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم6,979
مبادلهنیاز کارشناسی52083300327ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف6,980
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مبادلهنیاز کارشناسی52083900327ـ ـ سایر پارچه ها6,981
مبادلهنیاز کارشناسی52084100327ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم6,982
مبادلهاتوماتیک52084210328--- پارچه هاي دستباف6,983
مبادلهنیاز کارشناسی52084290328--- سایر6,984
مبادلهاتوماتیک52084300327ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف6,985
مبادلهنیاز کارشناسی52084900327ـ ـ  سایر پارچه-ها6,986
مبادلهاتوماتیک52085100327ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم6,987
مبادلهنیاز کارشناسی52085200327ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم6,988
مبادلهنیاز کارشناسی52085900327ـ ـ سایر پارچه ها6,989
مبادلهاتوماتیک52091100327ـ ـ ساده باف6,990
مبادلهاتوماتیک52091200327ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف6,991
مبادلهاتوماتیک52091900327ـ ـ سایر پارچه ها6,992
مبادلهنیاز کارشناسی52092100327ـ ـ ساده باف6,993
مبادلهنیاز کارشناسی52092200327ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف6,994
مبادلهنیاز کارشناسی52092900327ـ ـ سایر پارچه ها6,995
مبادلهنیاز کارشناسی52093100327ـ ـ ساده باف6,996
مبادلهنیاز کارشناسی52093200327ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف6,997
مبادلهنیاز کارشناسی52093900327ـ ـ سایر پارچه ها6,998
مبادلهنیاز کارشناسی52094100327ـ ـ ساده باف6,999
7,000«(Denim) مبادلهنیاز کارشناسی52094200327ـ ـ پارچه هاي موسوم به «دنیم

ـ ـ سایر پارچه هاي سه نخ یا چهارنخ جناغی باف، همچنین جناغی 7,001
مورب باف

مبادلهنیاز کارشناسی52094300327

مبادلهنیاز کارشناسی52094900327ـ ـ سایر پارچه ها7,002
مبادلهنیاز کارشناسی52095100327ـ ـ ساده باف7,003
مبادلهنیاز کارشناسی52095200327ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف7,004
مبادلهنیاز کارشناسی52095900327ـ ـ سایر پارچه ها7,005
مبادلهاتوماتیک52101100327ـ ـ ساده باف7,006
مبادلهاتوماتیک52101900327ـ ـ سایر پارچه ها7,007
مبادلهنیاز کارشناسی52102100327ـ ـ ساده باف7,008
مبادلهنیاز کارشناسی52102900327ـ ـ سایر پارچه ها7,009
مبادلهنیاز کارشناسی52103100327ـ ـ ساده باف7,010
مبادلهنیاز کارشناسی52103200327ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف7,011
مبادلهنیاز کارشناسی52103900327ـ ـ سایر پارچه ها7,012
مبادلهنیاز کارشناسی52104100327ـ ـ ساده باف7,013
مبادلهنیاز کارشناسی52104900327ـ ـ سایر پارچه ها7,014
مبادلهنیاز کارشناسی52105100327ـ ـ ساده باف7,015
مبادلهنیاز کارشناسی52105900327ـ ـ سایر پارچه ها7,016
مبادلهاتوماتیک52111100327ـ ـ ساده باف7,017
مبادلهاتوماتیک52111200327ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف همچنین جناغی مورب باف7,018
مبادلهاتوماتیک52111900327ـ ـ سایر پارچه ها7,019
مبادلهنیاز کارشناسی52112000327ـ سفید شده7,020
مبادلهنیاز کارشناسی52113100327ـ ـ ساده باف7,021
مبادلهنیاز کارشناسی52113200327ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف7,022
مبادلهنیاز کارشناسی52113900327ـ ـ سایر پارچه ها7,023
مبادلهنیاز کارشناسی52114100327ـ ـ ساده باف7,024
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7,025«(Denim) مبادلهنیاز کارشناسی52114200327ـ ـ پارچه هاي موسوم به «دنیم
مبادلهنیاز کارشناسی52114300327ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف7,026
مبادلهنیاز کارشناسی52114900327ـ ـ سایر پارچه ها7,027
مبادلهنیاز کارشناسی52115100327ـ ـ ساده باف7,028
مبادلهنیاز کارشناسی52115200327ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف7,029
مبادلهنیاز کارشناسی52115900327ـ ـ سایر پارچه ها7,030
مبادلهاتوماتیک52121100327ـ ـ سفید نشده7,031
مبادلهنیاز کارشناسی52121200327ـ ـ سفید شده7,032
مبادلهنیاز کارشناسی52121300327ـ ـ رنگرزي شده7,033
مبادلهنیاز کارشناسی52121400327ـ ـ از نخ هاي به رنگ هاي گوناگون7,034
مبادلهنیاز کارشناسی52121500327ـ ـ چاپ شده7,035
مبادلهاتوماتیک52122100327ـ ـ سفید نشده7,036
مبادلهنیاز کارشناسی52122200327ـ ـ سفید شده7,037
مبادلهنیاز کارشناسی52122300327ـ ـ رنگرزي شده7,038
مبادلهنیاز کارشناسی52122400327ـ ـ از نخ هاي به رنگ هاي گوناگون7,039
مبادلهنیاز کارشناسی52122500327ـ ـ  چاپ شده7,040
مبادلهنیاز کارشناسی58011000407ـ از پشم یا از موي نرم (کرك) حیوان7,041
مبادلهنیاز کارشناسی58012100327ـ ـ پارچه هاي مخمل و پلوش با پرز پودي، قطع نشده7,042

ـ ـ سایر پارچه هاي مخمل و پلوش با پرز پودي قطع شده، راه راه 7,043
(Corduroy مخمل کبریتی)

مبادلهنیاز کارشناسی58012200327

مبادلهنیاز کارشناسی58012300327ـ ـ سایر پارچه هاي مخمل و پلوش با پرز پودي7,044
مبادلهنیاز کارشناسی58012600327ـ ـ پارچه هاي شنیل7,045
مبادلهاتوماتیک58012700327ـ ـ پارچه هاي مخمل و پلوش7,046
مبادلهنیاز کارشناسی58013100327ـ ـ پارچه هاي مخمل و پلوش با پرز پودي، قطع نشده7,047

ـ ـ پارچه هاي مخمل و پلوش با پرز پودي، قطع شده، راه راه (مخمل 7,048
(Corduroy کبریتی

مبادلهنیاز کارشناسی58013200327

مبادلهنیاز کارشناسی58013600327ـ ـ پارچه هاي شنیل7,049
مبادلهنیاز کارشناسی58013700327ـ ـ پارچه هاي  مخمل و پلوش7,050
مبادلهنیاز کارشناسی58019000327ـ از سایر مواد نسجی7,051
مبادلهاتوماتیک58021100327ـ ـ سفید نشده7,052
مبادلهاتوماتیک58021900327ـ ـ سایر7,053

ـ  پارچه هاي حوله باف اسفنجی و پارچه هاي تار و پودباف اسفنجی (پرز 7,054
حلقوي) همانند، از مواد نسجی

مبادلهاتوماتیک58022000327

7,055(Tufted) مبادلهاتوماتیک58023000327ـ پارچه هاي نسجی منگوله باف
مبادلهنیاز کارشناسی58041000327ـ تورباف ها و سایر پارچه هاي توري7,056
مبادلهنیاز کارشناسی58042100327ـ ـ   از الیاف سنتتیک یا مصنوعی7,057
مبادلهنیاز کارشناسی58042900327ـ ـ از سایر مواد نسجی7,058
مبادلهاتوماتیک58043000327ـ دانتل هاي دستباف7,059
مبادلهنیاز کارشناسی60011000327ـ پارچه هاي معروف به «پرزبلند»7,060
مبادلهنیاز کارشناسی60012100327ـ ـ  از پنبه7,061
مبادلهنیاز کارشناسی60012200327ـ ـ  از الیاف سنتتیک یا مصنوعی7,062
مبادلهنیاز کارشناسی60012900327ـ ـ از سایر مواد نسجی7,063
مبادلهنیاز کارشناسی60019100327ـ ـ از پنبه7,064
مبادلهنیاز کارشناسی60019200327ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی7,065
مبادلهنیاز کارشناسی60019900327ـ ـ از سایر مواد نسجی7,066
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ـ داراي 5 درصد وزنی یا بیشتر از نخ کشش پذیر ولی فاقد نخ هاي 7,067
کائوچویی

مبادلهاتوماتیک60024000327

مبادلهاتوماتیک60029000327ـ سایر7,068
مبادلهاتوماتیک60031000327ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان7,069
مبادلهاتوماتیک60032000327ـ از پنبه7,070
مبادلهاتوماتیک60033000327ـ از الیاف سنتتیک7,071
مبادلهاتوماتیک60034000327ـ از الیاف مصنوعی7,072
مبادلهاتوماتیک60039000327ـ سایر7,073

ـ داراي 5 درصد وزنی یا بیشتر از نخ کشش پذیر ولی داراي نخ 7,074
کائوچویی نباشد

مبادلهاتوماتیک60041000327

مبادلهاتوماتیک60049000327ـ سایر7,075
مبادلهاتوماتیک60052100327ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده7,076
مبادلهنیاز کارشناسی60052200327ـ ـ رنگ شده7,077
مبادلهنیاز کارشناسی60052300327ـ ـ  از نخ هایی با رنگ هاي مختلف7,078
مبادلهنیاز کارشناسی60052400327ـ ـ چاپ شده7,079
مبادلهاتوماتیک60053100327ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده7,080
مبادلهنیاز کارشناسی60053200327ـ ـ رنگ شده7,081
مبادلهنیاز کارشناسی60053300327ـ ـ از نخ هایی با رنگ هاي مختلف7,082
مبادلهنیاز کارشناسی60053400327ـ ـ چاپ شده7,083
مبادلهاتوماتیک60054100327ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده7,084
مبادلهنیاز کارشناسی60054200327ـ ـ رنگ شده7,085
مبادلهنیاز کارشناسی60054300327ـ ـ از نخ هایی با رنگ هاي مختلف7,086
مبادلهنیاز کارشناسی60054400327ـ ـ چاپ شده7,087
مبادلهنیاز کارشناسی60059000327ـ سایر7,088
مبادلهاتوماتیک73181110156ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل7,089
متقاضیاتوماتیک73181190326ـ ـ ـ سایر7,090
مبادلهاتوماتیک73181210156ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل7,091
متقاضیاتوماتیک73181290326ـ ـ ـ سایر7,092
مبادلهاتوماتیک73181310156ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل7,093
متقاضیاتوماتیک73181390326ـ ـ ـ سایر7,094
مبادلهاتوماتیک73181410156ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل7,095
متقاضیاتوماتیک73181490326ـ ـ ـ سایر7,096
مبادلهاتوماتیک73181510156ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل7,097
متقاضیاتوماتیک73181590328ـ ـ ـ سایر7,098
مبادلهاتوماتیک73181610156ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل7,099
متقاضیاتوماتیک73181690328ـ ـ ـ سایر مهره ها7,100
متقاضیاتوماتیک820140004010ـ تبر و تیشه، دهره و ابزارهاي برنده همانند7,101
متقاضیاتوماتیک820310002610ـ سوهان، چوب ساب و ابزارهاي همانند7,102

ـ انبردست (از جمله انبردست هاي برنده)، گازانبر، مقاش و ابزارهاي 7,103
همانند

متقاضیاتوماتیک820320004010

متقاضیاتوماتیک820330004010ـ قیچی فلز بري و ابزارهاي همانند7,104
متقاضیاتوماتیک820411004010ـ ـ داراي دندانه ثابت7,105
متقاضیاتوماتیک820412004010ـ ـ داراي دندانه متغیر7,106
متقاضیاتوماتیک820420004010ـ آچاربکس، حتی داراي دسته7,107
متقاضینیاز کارشناسی820520004010ـ چکش و پتک7,108
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مبادلهاتوماتیک82054090209ـ ـ ـ سایر7,109
متقاضیاتوماتیک820559002610ـ ـ سایر7,110
متقاضیاتوماتیک820570004010ـ گیره، قید و همانند7,111

متقاضیاتوماتیک820580004010ـ سندان؛ کوره آهنگري قابل حمل، چرخ تیزکن پایه دار دستی یا پایی7,112

متقاضیاتوماتیک820590004010ـ سایر، شامل محموعه اي از اشیاء دو یا چند شماره فرعی از این ردیف7,113

متقاضیاتوماتیک820600004010ابزارهاي مشمول حداقل دو شماره از شماره هاي7,114

صفحه کوچک، قلم (Stick)، نوك (Tip) و اشیاء همانند براي ابزارها، 7,115
سوارنشده، از سرمت ها.

مبادلهاتوماتیک82090000156

مبادلهاتوماتیک83014010157ـ ـ ـ انواع مکانیزم قفل درب ساختمان7,116
مبادلهاتوماتیک83016010106--- سیلندر (مغزي) قفل درب ساختمان7,117
مبادلهاتوماتیک83024140207ـ ـ ـ انواع دستگیره و پالك درب ساختمانی7,118
7,119(PC) متقاضیاتوماتیک84713010269ـ ـ ـ ماشین هاي خودکار داده پردازي شخصی
متقاضیاتوماتیک847141105510ـ ـ ـ ماشین هاي خودکار داده پردازي شخصی (PC) به صورت کامل7,120
متقاضیاتوماتیک84714910269ـ ـ ـ ماشین خودکار داده پردازي شخصی (PC) به صورت کامل7,121

--- شیر آالت بهداشتی، شیر مخلوط  حمام و دستشویی، روشویی، 7,122
ظرفشویی و پیسوار

متقاضینیاز کارشناسی848180105510

متقاضیاتوماتیک84819040207--- اجزاء و قطعات شیرآالت بهداشتی مشمول ردیف 10 80 7,1238481

مبادلهنیاز کارشناسی8517619059ـ ـ ـ سایر7,124
متقاضیاتوماتیک960910005510ـ مداد و مدادرنگی، با مغزي داراي غالف سخت7,125
متقاضینیاز کارشناسی54024900155ـ ـ سایر7,126
متقاضینیاز کارشناسی54025900155ـ ـ سایر7,127
متقاضینیاز کارشناسی54026900155ـ ـ سایر7,128
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت010221205ـ ـ ـ گاو گوشتی7,129
مبادلهنیاز کارشناسی0104101051ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص7,130
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت010410905ـ ـ ـ سایر7,131
متقاضینیاز کارشناسی05119940510ـ ـ ـ اسپرم7,132
مبادلهنیاز کارشناسی07133310323ـ ـ ـ لوبیا چیتی7,133
مبادلهنیاز کارشناسی07133390323ـ ـ ـ سایر7,134
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت1212990040ـ ـ سایر7,135
مبادلهنیاز کارشناسی2309904054ـ ـ ـ خوراك آماده دام و طیور7,136
مبادلهاتوماتیک30049051322ـ ـ ـ ـ داراي تولید داخل مشابه7,137
مبادلهاتوماتیک3004905952ـ ـ ـ ـ سایر7,138
مبادلهنیاز کارشناسی38244010105--- پلی کربوکسیالت اتر7,139
مبادلهنیاز کارشناسی38244020105--- پلی نفتالین سولفانات7,140
مبادلهنیاز کارشناسی38244030105--- لینگونو سولفانات7,141
مبادلهنیاز کارشناسی38244090104--- سایر7,142
متقاضینیاز کارشناسی3907993054--- پودر درزجوش گرید غذایی7,143
7,144NBR یا EPDM مبادلهنیاز کارشناسی40081120205--- ورق عایق االستومري اسفنجی از
7,145NBR یا EPDM متقاضینیاز کارشناسی40091110206- - - لوله عایق االستومري اسفنجی از
متقاضینیاز کارشناسی40091190106--- سایر7,146
مبادلهنیاز کارشناسی40119320327--- الستیک فرغون7,147
مبادلهنیاز کارشناسی44187900269ـ ـ سایر7,148
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مبادلهنیاز کارشناسی7,149####################################48030000205
مبادلهنیاز کارشناسی48119030106--- کاغذ حساس به حرارت (ترمال) به شکل رول یا ورق7,150
مبادلهنیاز کارشناسی5911900054ـ سایر7,151
متقاضینیاز کارشناسی690790005510ـ سایر:7,152
متقاضینیاز کارشناسی690890005510ـ سایر7,153
متقاضینیاز کارشناسی76061120107ـ ـ ـ آندایز شده7,154
متقاضینیاز کارشناسی76061130107ـ ـ ـ اندوده شده با آلومینیوم سیلیس7,155
متقاضینیاز کارشناسی76069290156ـ  ـ  ـ سایر7,156
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت8302302020--- زبانه مخصوص قفل کمربندهاي ایمنی خودرو7,157

--- ماژول روغن موتور ، متشکل از پمپ آب و مبدل حرارتی، حتی 7,158
داراي فیلتر

متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت8413303010

ـ ـ ـ  واحدهاي داخلی یا خارجی دستگاه هاي تهویه مطبوع مشمول 7,159
ردیف 841510

متقاضینیاز کارشناسی84159010207

متقاضینیاز کارشناسی84159060157ـ ـ ـ اواپراتور مخصوص تهویه مطبوع وسایل نقلیه7,160
متقاضینیاز کارشناسی84212940102ـ ـ ـ فیلتر (صافی دیالیز)7,161

- - - دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و 7,162
ماشین ابزار

متقاضینیاز کارشناسی84213950157

ـ ـ ـ  برد اصلی مونتاژ شده مربوط به چاپگرهاي ردیف 84433100 و 7,163
844332

متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت8443993015

متقاضینیاز کارشناسیفاقد اولویت847989805ـ ـ ـ ماشین مکنده جمع آوري مکانیزه کود دامی با مکانیزم پمپ خالء7,164

--- سل لیتیومی استوانه اي شکل باالتر از 2 امپر ساعت، سل لیتیومی 7,165
تخت باالتر از 5/2 آمپر ساعت

مبادلهنیاز کارشناسی85076010156

مبادلهنیاز کارشناسی8507609056--- سایر7,166
مبادلهنیاز کارشناسی8518301056--- هدفون و گوشی حتی توام شده با یک میکروفون7,167
مبادلهنیاز کارشناسی85183090266--- مجموعه هاي متشکل از یک میکروفون و یک یا چند بلندگو7,168

--- اجزاء و قطعات غیرالکتریکی و غیر الکترونیکی مورد مصرف در 7,169
نمایشگرهاي ردیف 8528

مبادلهنیاز کارشناسی85299040208

--- کنترل پنل الکتریکی مخصوص لوازم خانگی، (یخچال، لباسشویی 7,170
و...)

مبادلهنیاز کارشناسی8537104057

متقاضیاتوماتیک8703211059--- هیبریدي7,171
7,172(go cart) متقاضیاتوماتیک8703212059--- خودروهاي کارتینگ
متقاضینیاز کارشناسی8703233159---- هیبریدي7,173
متقاضیاتوماتیک8703321159---- هیبریدي7,174
متقاضیاتوماتیک87033212329----آمبوالنس غیر هیبریدي7,175
متقاضیاتوماتیک87033219329---- سایر7,176
متقاضیاتوماتیک8703322159---- هیبریدي7,177
متقاضیاتوماتیک87033222329----آمبوالنس غیر هیبریدي7,178
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت8703322940---- سایر7,179
متقاضینیاز کارشناسی8703331159---- هیبریدي7,180
متقاضیاتوماتیک87033312329----آمبوالنس غیر هیبریدي7,181
متقاضینیاز کارشناسی87033319559---- سایر7,182
متقاضیاتوماتیک8703332159---- هیبریدي7,183
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت870810205--- سازه محافظ واژگونی انواع تراکتور7,184
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت870829205--- اتاقک استقرار کاربرد تراکتور7,185
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مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت870829305ـ ـ ـ اتاقک استقرار کاربر کمباین7,186
مبادلهنیاز کارشناسی87083022206ـ ـ ـ ـ براي سواري و وانت7,187
مبادلهنیاز کارشناسی87085032106ـ ـ ـ ـ براي سواري و وانت7,188
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت871110125---- از نوع هیبریدي7,189
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت871120125---- از نوع هیبریدي7,190
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت871130125---- از نوع هیبریدي7,191
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت871140125---- از نوع هیبریدي7,192
مبادلهنیاز کارشناسیفاقد اولویت871150125---- از نوع هیبریدي7,193
مبادلهنیاز کارشناسی8716393055--- تریلر مخصوص حمل شیشه-هاي تخت فاقد کفی و محور7,194

--- کاسه ودیسک ترمز  با یا بدون لنت ترمز و متعلقات دیگر و توپی( 7,195
(Hubبراي تریلرها و نیمه تریلرها

مبادلهنیاز کارشناسی87169010157

مبادلهنیاز کارشناسی8716902057--- قفل مخصوص تریلر براي نصب کانتینر7,196
مبادلهنیاز کارشناسی87169090107--- سایر7,197
متقاضینیاز کارشناسی900311001010ـ ـ قاب عینک از مواد پالستیکی7,198
متقاضینیاز کارشناسی900319001010ـ ـ از سایر مواد7,199
مبادلهنیاز کارشناسی9018907058--- اره و دریل جراحی7,200
مبادلهنیاز کارشناسی9019202058--- دستگاه ونتیالتور7,201
مبادلهنیاز کارشناسی9019203058--- ماشین بیهوشی7,202
مبادلهنیاز کارشناسی9022144058--- دستگاه رادیولوژي ساده از نوع آنالوگ یا دیجیتال7,203
مبادلهنیاز کارشناسی94032020159ـ ـ ـ رك مربوط به سرور یا تجهیزات ارتباطی و مخابراتی7,204

ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر به استثناي موتور، گیربکس، 7,205
اکسل، کولر، جعبه فرمان و و الستیک

مبادلهنیاز کارشناسی9887022456

مبادلهنیاز کارشناسی98870339156ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر به استثناي الستیک7,206
مبادلهنیاز کارشناسی98871191156ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 14 درصد7,207
مبادلهنیاز کارشناسی98871192106ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 14درصد تا کمتر از 24 درصد7,208
مبادلهنیاز کارشناسی9887119356ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 24 درصد و بیشتر7,209
مبادلهنیاز کارشناسی9887119556ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 14 درصد7,210
مبادلهنیاز کارشناسی9887119656 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 14 درصد و بیشتر7,211
مبادلهنیاز کارشناسی8523522059--- چیپ هاي الکتریکی کارت هوشمند فاقد تکیه گاه7,212
متقاضیاتوماتیک87032190409--- سایر7,213
متقاضیاتوماتیک87032332329----آمبوالنس غیر هیبریدي7,214
متقاضینیاز کارشناسی87032339559---- سایر7,215
متقاضیاتوماتیک87033322329----آمبوالنس غیر هیبریدي7,216
متقاضیاتوماتیک87033329559---- سایر7,217
مبادلهنیاز کارشناسی7612903056ـ ـ ـ ظروف بدون درز براي بسته-بندي مواد غذایی7,218
7,219(TDI) مبادلهنیاز کارشناسی29291010103--- تولوئن دي سیانات-ها

ـ ـ ـ کویل آلومینیومی با حداکثر ضخامت35/0میلیمتر و عرض 7,220
حداکثر 1800 میلیمتر

متقاضینیاز کارشناسی7606122056

مبادلهنیاز کارشناسی2929109052--- سایر7,221
متقاضینیاز کارشناسی3920494054ـ ـ ـ با عرض بیشتر از 2/2 متر7,222
متقاضینیاز کارشناسی04071191510ـ ـ ـ ـ تخم  نطفه دار شترمرغ براي تولید مولد7,223
متقاضینیاز کارشناسی04071199510ـ ـ ـ ـ سایر7,224
متقاضینیاز کارشناسی091020305510- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در7,225
متقاضینیاز کارشناسی091020405510ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته-بندي 10-30 گرم7,226
مبادلهنیاز کارشناسی15091010554ـ ـ ـ با بسته-بندي سه لیتر و کمتر7,227
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مبادلهنیاز کارشناسی15091090264ـ ـ ـ سایر7,228
مبادلهنیاز کارشناسی17011300265ـ ـ از نیشکر7,229
مبادلهنیاز کارشناسی17011400265ـ ـ از سایر نیشکرها7,230

7,231
ـ گلوکز و شربت گلوکز، که به حالت خشک داراي 20 درصد تا کمتر از 
50 درصد وزنی فروکتوز باشد، باستثناي ساکاروز تغییر یافته به گلوکز 

از طریق هیدرولیز (قند معکوس)
مبادلهنیاز کارشناسی17024000205

مبادلهنیاز کارشناسی17029010205ـ ـ  ـ  مالتو دکسترین7,232
مبادلهاتوماتیک17029090105ـ ـ  ـ سایر7,233
متقاضینیاز کارشناسی27090010510ـ ـ ـ میعانات گازي7,234
متقاضینیاز کارشناسی27090090510ـ ـ ـ سایر7,235
مبادلهنیاز کارشناسی2811192053ـ ـ ـ هیدروژن سیانید7,236
مبادلهنیاز کارشناسی2812101053ـ ـ ـ سولفورمونوکلراید7,237
مبادلهنیاز کارشناسی2812102053ـ ـ ـ فسفر اکسی کلراید7,238
مبادلهنیاز کارشناسی2812103053ـ ـ ـ فسفر پنتا کلراید7,239
مبادلهنیاز کارشناسی2812104053ـ ـ ـ سولفور دي کلراید7,240
مبادلهنیاز کارشناسی2812105053ـ ـ ـ کربونیل دي کلراید7,241
مبادلهاتوماتیک2812106053ـ ـ ـ تیونیل کلراید7,242
مبادلهنیاز کارشناسی2812107053ـ ـ ـ فسفرتري کلراید7,243
مبادلهاتوماتیک2812109053ـ ـ ـ سایر7,244
متقاضینیاز کارشناسی2835391053--- سدیم اسید پیروفسفات (دي-سدیم پیرو فسفات)7,245
مبادلهنیاز کارشناسی2835399053---سایر7,246
مبادلهنیاز کارشناسی2853002053ـ ـ ـ سیانوژن کلراید7,247
مبادلهنیاز کارشناسی2904901052ـ ـ ـ تري-کلرو-نیترومتان7,248
مبادلهنیاز کارشناسی2904909052ـ ـ ـ سایر7,249
مبادلهنیاز کارشناسی2918191052ـ ـ ـ 2و 2- دي-فنیل-2- هیدروکسی استیک اسید7,250
مبادلهنیاز کارشناسی2918199052ـ ـ ـ سایر7,251
مبادلهنیاز کارشناسی2920902052--- تري-متیل-فسفیت7,252
مبادلهنیاز کارشناسی2920903052--- تري-اتیل-فسفیت7,253
مبادلهنیاز کارشناسی2920904052--- دي-اتیل-فسفیت7,254
مبادلهنیاز کارشناسی2920905052--- دي-متیل-فسفیت7,255
مبادلهنیاز کارشناسی2 ---2921191052-(N و N- دي ایزوپروپیل آمین) اتیل کلراید هیدرو کلراید7,256
مبادلهنیاز کارشناسی2---2921192052-(N و N- دي متیل آمینو) اتیل کلراید7,257
مبادلهنیاز کارشناسی2---2921193052-(N و N- دي اتیل آمینو) اتیل کلراید7,258
مبادلهاتوماتیک2921199052--- سایر7,259
مبادلهنیاز کارشناسی2922192052ـ ـ ـ متیل دي-اتانول آمین7,260
مبادلهنیاز کارشناسی2922193052ـ ـ ـ اتیل دي-اتانول آمین7,261
مبادلهنیاز کارشناسی2922194052ـ ـ ـ2-(N و N- دي ایزوپروپیل آمینو) اتانول7,262
مبادلهاتوماتیک2---2930901052-(N و N- دي اتیل آمینو) اتان اتیول7,263
مبادلهنیاز کارشناسی2930902052--- بیس (2- هیدروکسی) سولفید7,264

--- o- (3-کلروپروپیل)o- [4-نتیرو-3- (تري فلورومتیل) فنیل) 7,265
فنیل] متیل فسفونوتیونات

مبادلهنیاز کارشناسی2930903052

مبادلهنیاز کارشناسی2---2930904052-(N و N- دي متیل آمینو) اتان اتیول7,266
مبادلهاتوماتیک2930909052--- سایر7,267
مبادلهنیاز کارشناسی2931901054--- دي متیل پروپیل فسفونات7,268
مبادلهنیاز کارشناسی2931901554--- فسفونیک اسید، متیل-،پلی گلیکول استر7,269
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--- (5-اتیل-2-متیل-2-اکسید-1 و 3و 2- دي اکسا فسفینان-7,270-5
ایل)- متیل متیل متیل فسفونات

مبادلهنیاز کارشناسی2931902054

--- [بیس (5-اتیل-2-متیل-2-اکسید-1 و3 و 2-دي اکسا فسفینان-7,271
5-ایل) متیل] متیل فسفونات

مبادلهنیاز کارشناسی2931902554

--- 2و4و6-تریپروپیل-1و3و5و2و4و6-تري اکساتري فسفینان 2و4و7,272-6
تري اکسید

مبادلهنیاز کارشناسی2931903054

مبادلهنیاز کارشناسی2931903554--- دي متیل متیل فسفونات7,273
مبادلهنیاز کارشناسی2931904054--- دي اتیل اتیل فسفونات7,274
مبادلهنیاز کارشناسی2931904554--- متیل فسفونیک اسید با (آمینو ایمینو متیل) اوره (1:1)7,275
مبادلهنیاز کارشناسی2931905054--- سدیم 3-(تري هیدروکسی سیلیل) پروپیل متیل فسفونات7,276

--- محصول حاصل از واکنش متیل فسفونیک اسید و 5،3،1-تري 7,277
آزین-2و4و6 – تري آمین

مبادلهنیاز کارشناسی2931905554

--- 9،3- دي متیل- 10،8،4،2 تتراکسا- 9،3- دي فسفااسپیرو [5،5] 7,278
اندکان 3،9- دي اکسید

مبادلهنیاز کارشناسی2931906054

مبادلهنیاز کارشناسی2931906554--- پروپیل فسفونیک دي کلراید7,279
مبادلهنیاز کارشناسی2931907054--- متیل فسفونیک دي کلراید7,280
مبادلهنیاز کارشناسی2931907554--- دي فنیل متیل فسفونات7,281
مبادلهنیاز کارشناسی2931908054--- متیل فسفونیک اسید7,282
مبادلهنیاز کارشناسی2931908554--- محصول واکنش متیل فسفونیک اسید و 2،1 – اتان دي آمید7,283
مبادلهنیاز کارشناسی2931909054--- سایر7,284
مبادلهنیاز کارشناسی2933191052ـ ـ ـ ماده موثره دفراسیروکس7,285
مبادلهاتوماتیک2933199052ـ ـ ـ سایر7,286
مبادلهاتوماتیک2933293052--- ماده موثره پنتوپرازول سدیم7,287
مبادلهنیاز کارشناسی2933393052ـ ـ ـ 3- کوینوکلیدینول7,288
مبادلهنیاز کارشناسی2933394052ـ ـ ـ R- (-)-3- کوینوکلیدینول7,289
مبادلهنیاز کارشناسی2933399352ـ ـ ـماده موثره دفریپرون7,290
مبادلهاتوماتیک29334910102--- ماده موثره مونته لوکاست7,291
مبادلهاتوماتیک2933499052--- سایر7,292
متقاضینیاز کارشناسی330790202610ـ ـ ـ دستمال مرطوب بهداشتی و آرایشی7,293
مبادلهنیاز کارشناسی35051020205ـ ـ ـ مالتو دکسترین7,294
متقاضینیاز کارشناسی36049010510ـ ـ ـ کپسول باران ساز7,295
متقاضینیاز کارشناسی360490904010ـ ـ ـسایر7,296

7,297
ـ ـ ـ ترکیب (5-اتیل-2-متیل-2-اکسید-1و3و2-دي-اکسافسفینان-5-

ایل) متیل متیل متیل فسفونات و بیس [(5- اتیل-2- متیل-2- 
اکسید-1و3و2-دي اکسافسفینان -5-ایل) متیل] متیل فسفونات

مبادلهنیاز کارشناسی3824906554

متقاضینیاز کارشناسی3907202054ـ ـ ـ بیس (پلی اکسی اتیلن) متیل فسفونات7,298
متقاضینیاز کارشناسی3911903054ـ ـ ـ پلی(1،3-فنیلن متیل فسفونات)7,299
متقاضینیاز کارشناسی39269092108ـ ـ ـ ـ نوار پالستیکی داراي برآمدگی-هاي قالب مانند7,300
متقاضینیاز کارشناسی560121103210ـ ـ پنبه هیدروفیل7,301
متقاضینیاز کارشناسی560121903210ـ ـ سایر7,302

ـ ـ به وزن بیش از 70  گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از 150 گرم در 7,303
هر متر مربع نباشد

متقاضینیاز کارشناسی56031300325

ـ ـ ـ نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از یک الیه فیلم 7,304
پلیمري و یک الیه منسوج حلقوي بافت

مبادلهنیاز کارشناسی5903902054
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ـ ـ ـ نوار  پهلوي  پوشک سه الیه،  متشکل از دو الیه منسوج در 7,305
طرفین و یک الیه میانی فیلم االستیک

مبادلهنیاز کارشناسی5903903054

ـ ـ ـ مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پی (ساختمان، 7,306
استخر، تاسیسات، آب و ....)

متقاضینیاز کارشناسی68079010510

متقاضینیاز کارشناسی680790902010ـ ـ ـ سایر7,307
مبادلهنیاز کارشناسی7001000059- خرده شیشه،سایر آخال و ضایعات شیشه، شیشه بصورت توده7,308
متقاضینیاز کارشناسی7106921059ـ ـ ـ نقره آلیاژي به صورت مفتول یا نوار7,309
متقاضینیاز کارشناسی7106929059ـ ـ ـ سایر7,310
متقاضیاتوماتیک7207111054ـ ـ ـ با ضخامت حداقل 200 میلی-متر7,311
متقاضیاتوماتیک72071190154ـ ـ ـ سایر7,312

ـ ـ ـ به ابعاد: طول 3000 تا 4500 میلی--متر، عرض 1200 تا 2200 7,313
میلی متر و ضخامت حداقل 200 تا 300 میلی-متر

متقاضیاتوماتیک7207121054

متقاضیاتوماتیک72071290154ـ ـ ـ سایر7,314
متقاضیاتوماتیک72107090265ـ ـ ـ سایر7,315

ـ ـ ـ با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 میلی-متر و عرض حداقل 7,316
600 و کمتر از 1100 میلی-متر

متقاضیاتوماتیک72107010265

7,317
ـ ـ ـ نوار با عرض کمتر از 100 میلی-متر، ضخامت حداقل 5/0 

میلی-متر و کمتر از 2/1میلی-متر و مقاومت کششی بیشتر از 1000 
مگا پاسکال

متقاضیاتوماتیک7211292055

متقاضیاتوماتیک7212501055ـ ـ ـ با پوشش آلومینایز7,318
متقاضیاتوماتیک72125090265ـ ـ ـ سایر7,319
متقاضیاتوماتیک72164010269ـ ـ ـ با بلندي 80 میلی-متر و حداکثر 160 میلی-متر7,320
متقاضیاتوماتیک7216409059ـ ـ ـ سایر7,321
مبادلهنیاز کارشناسی72171000265ـ آبکاري نشده یا اندودنشده، حتی صیقل شده7,322

7,323
ـ ـ ـ مفتول-هاي فنري از جنس فوالد پر کربن، سرد کشیده شده با 

مقطع گرد به صورت کالف ، روکش شده ( cladding)  با فلز 
آلومینیوم

متقاضیاتوماتیک7217901055

متقاضیاتوماتیک72179090265ـ ـ ـ سایر7,324

ـ ـ ـ به ابعاد : طول 3000 تا 4500 میلیمتر، عرض 1200 تا 2200 7,325
میلیمتر و ضخامت حداقل 200 تا 300 میلیمتر

متقاضیاتوماتیک72241010155

متقاضیاتوماتیک72241090155ـ ـ ـ سایر7,326
متقاضیاتوماتیک72254010205ـ ـ ـ با پهناي بیش از 1200 میلیمتر7,327
متقاضیاتوماتیک72254090205ـ ـ ـ سایر7,328
متقاضیاتوماتیک72283010105ـ ـ ـ با سطح مقطع مثلث توپر7,329
متقاضیاتوماتیک72283090265ـ ـ ـ سایر7,330

7,331
ـ ـ ـ کابل پیش تنیده چند رشته به هم تابیده فوالدي به قطر هر رشته 

3 تا 10 میلی-متر به صورت کالف، حتی با روکش پالستیکی یا 
گالوانیزه، جهت استفاده در بتن

متقاضینیاز کارشناسی73089020266

مبادلهنیاز کارشناسی73110090107ـ ـ ـ سایر7,332

ـ ـ ـ مخزن ویژه گاز CNG براي خودرو و جایگاه-هاي سوخت فاقد 7,333
درز  جوشکاري با حداقل تحمل فشار 200 بار

مبادلهنیاز کارشناسی73110010157

متقاضینیاز کارشناسی73182900266ـ ـ سایر7,334
متقاضینیاز کارشناسی732010002610ـ فنر تیغه اي و تیغه براي آن7,335
متقاضینیاز کارشناسی732020002610ـ فنر مارپیچ7,336
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ـ ـ ـ فنر مخصوص مکانیسم جمع کردن کمربندهاي ایمنی خودرو 7,337
جفت و جور شده با بدنه پالستیکی

متقاضینیاز کارشناسی73209010266

متقاضینیاز کارشناسی73209090266ـ ـ ـ سایر7,338
مبادلهنیاز کارشناسی73219010207ـ ـ ـ سر شعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن7,339
مبادلهنیاز کارشناسی73219090157ـ ـ ـ سایر7,340

ـ ـ ـ یک الیه با پوشش رنگی پلی وینیلیدین فلوراید (PVDF) در یک 7,341
طرف

متقاضینیاز کارشناسی7606123056

متقاضینیاز کارشناسی76141000156ـ با مغزي از فوالد7,342

ـ ـ ـ قفل کامل ساختمان (ست کامل: 2 عدد دستگیره، 2 عدد پالك، 7,343
سیلندر و مکانیزم)

مبادلهنیاز کارشناسی83014020207

متقاضینیاز کارشناسی8409996057ـ ـ ـ براي موتورهاي اتوبوس، مینی-بوس، کامیون و کامیونت7,344
متقاضینیاز کارشناسی84159070207ـ ـ ـ فن کویل7,345
متقاضینیاز کارشناسی84198940268ـ ـ ـ برج خنک کننده سیستم-هاي تهویه مطبوع7,346
متقاضینیاز کارشناسی84379010156ـ ـ ـ غلطک آردسازي7,347
متقاضینیاز کارشناسی8437909056ـ ـ ـ سایر7,348

ـ ـ ـ مبل، پایه و سرپوش براي چرخ هاي دوزندگی و سایر اجزاء قطعات 7,349
مربوطه

متقاضینیاز کارشناسی84529010266

متقاضینیاز کارشناسی8452902056ـ ـ ـ سایر اجزاء و قطعات چرخ هاي دوزندگی7,350
متقاضینیاز کارشناسی84818036266--- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموکوبل-دار)7,351
متقاضینیاز کارشناسی84818037266--- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموستاتیک)7,352
متقاضینیاز کارشناسی84818081107--- شیرهاي سر چاهی نفت7,353
7,354LED مبادلهنیاز کارشناسی85044080106ـ ـ ـ مبدل (درایور) مخصوص چراغ-هاي
مبادلهنیاز کارشناسی85168010155ـ ـ ـ مقاومت گرم کننده الکتریکی فندك خودرو7,355
مبادلهنیاز کارشناسی85168090155ـ ـ ـ سایر7,356
متقاضینیاز کارشناسی8702901058ـ ـ ـ هیبریدي7,357
متقاضینیاز کارشناسی8702902058ـ ـ ـ برقی7,358
متقاضینیاز کارشناسی87029090268ـ ـ ـ سایر7,359
متقاضینیاز کارشناسی871120134010---- از نوع انژکتوري7,360
متقاضینیاز کارشناسی87112022510---- از نوع هیبریدي7,361
متقاضینیاز کارشناسی871120234010---- از نوع انژکتوري7,362
متقاضینیاز کارشناسی871130134010---- از نوع انژکتوري7,363
متقاضینیاز کارشناسی87113022510---- از نوع هیبریدي7,364
متقاضینیاز کارشناسی871130234010---- از نوع انژکتوري7,365
متقاضینیاز کارشناسی871140134010---- از نوع انژکتوري7,366
متقاضینیاز کارشناسی8711402259---- از نوع هیبریدي7,367
متقاضینیاز کارشناسی871140234010---- از نوع انژکتوري7,368
متقاضینیاز کارشناسی871150134010---- از نوع انژکتوري7,369
متقاضینیاز کارشناسی87115022510---- از نوع هیبریدي7,370
متقاضینیاز کارشناسی871150234010---- از نوع انژکتوري7,371
مبادلهنیاز کارشناسی90011011106ـ ـ ـ با اتصاالت7,372
مبادلهنیاز کارشناسی90011019156ـ ـ ـ بدون اتصاالت7,373

مبادلهنیاز کارشناسی90189080102--- دستگاه سنجش فشار خون از نوع غیر دیجیتالی، با یا بدون گوشی7,374

مبادلهنیاز کارشناسی98870315156ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر به استثناي الستیک7,375
مبادلهنیاز کارشناسی98870326156ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر به استثناي الستیک7,376
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مبادلهنیاز کارشناسی98871171106ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد7,377
مبادلهنیاز کارشناسی9887117256ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد و بیشتر7,378

ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثناي موتور، الستیک و 7,379
مبادلهنیاز کارشناسی98871181406تنه، اگزوز، ترك-بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی

7,380
ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثناي 

موتور، الستیک و تنه، اگزوز، ترك-بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه 
و کرپی

مبادلهنیاز کارشناسی98871182206

ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد و بیشتربه استثناي موتور، الستیک و 7,381
مبادلهنیاز کارشناسی98871183156تنه، اگزوز، ترك-بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی
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