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  جمهوري اسالمی ایران

  سازمان ملی استاندارد ایران

  

  

مشمول  صادراتی فهرست کاالهاي

  اجراي اجباري استاندارد 
  

  

  

 

کاالهاي صادراتی و وارداتی کیفیت دفتر ارزیابی                                                            

              
  1393سال                                                                    

  

  



ب  

  

  فهرست مطالب

  

عنوان  ردیف

  

  صفحه

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14

  پیشگفتار

 صادرات و استاندارد هاي ملی برايمواد و تبصره هاي قانونی مرتبط با اجراي اجباري 

  واردات 

  فهرست کاالهاي بخش مکانیک و فلزشناسی

  فهرست کاالهاي بخش برق و الکترونیک 

  فهرست کاالهاي بخش اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش

  )انگ  گذاري وتعیین عیار(فلزات گرانبها فهرست 

  فهرست کاالهاي بخش مهندسی پزشکی

  خودرو و نیرو محرکهفهرست کاالهاي بخش 

  فهرست کاالهاي بخش ساختمانی و معدنی

  فهرست کاالهاي بخش شیمیایی

  فهرست کاالهاي بخش غذایی و کشاورزي

  فهرست کاالهاي بخش نساجی و چرم

  فهرست کاالهاي بخش بسته بندي و سلولزي



  ج

  د

  

1  

5  

9  

10  

11  

13  

15  

17  

20  

27  

28  

  



ج  

  

  بسمه تعالی

  ))پیشگفتار   ((  

 سازمان ملی استاندارد ایرانقانون اصالح قوانین و مقررات  6ذیل ماده 2در اجراي مفاد تبصره   

این مندرج در  يکاالها ،مصوب سال یکهزار و سیصد و هفتاد و یک و مصوبات شورایعالی استاندارد

ملزم صادرکنندگان لذا  .باشند یم صادراتجهت مشمول مقررات استاندارد اجباري  ،مجموعه 

مورد  يهابا کیفیت پایین تر از استانداردصادرات اینگونه کاالها باشند و  یبه رعایت مقررات مربوطه م

  .یا مشخصات فنی ثبت شده در موسسه ،ممنوع می باشد سازمانقبول 

    

بر طبق قانون و آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات از صدور گمرك ایران   

سازمان ملی فاقد گواهینامه انطباق از  و اجراي استاندارد آنها اجباري اعالم گردیدهکه کاالهایی 

  .جلوگیري بعمل می آورد  باشند، استاندارد ایران

  :تذکر 

 
رعایت ، مشخص شده اند عالوه بر رعایت استاندارد مورد قبول) (که با عالمت  کاالهائیدر خصوص 

  .داراي برچسب انرژي باشند دو بایاست  ینیز الزاممعیار ها و مشخصات فنی مصرف انرژي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



د  

  مواد و تبصره هاي قانونی مرتبط با اجراي

  صادرات و وارداتبراي  استاندارد هاي ملی

مؤسسه می تواند با تصویب شورایعالی استاندارد ، اجراي استاندارد کاالها و یا بخشی از یک استاندارد و یا  – 6ماده 

آئین هاي کار را که از نظر ایمنی حفظ سالمت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف 

لت هاي الزم که از سه ماه کمتر نخواهد بود  کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادي ضروري باشد با تعیین مه

  .اجباري اعالم نماید  ،

موسسه مکلف است اجباري کردن استانداردها و آیین هاي کار و مهلت اجراي آن ها را در دو نوبت به  – 1تبصره 

روز در روزنامه رسمی دادگستري جمهوري اسالمی ایرانی و دو روزنامه کثیراالنتشار آگهی و از طریق سایر  10فاصله 

.رسانه هاي گروهی نیز به اطالع عموم برساند

اد و کاالهاي وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی وبهداشتی و اقتصادي کیفیت مو – 2تبصره 

باید با استاندارد هاي ملی جمهوري اسالمی ایران و یا استانداردهاي کشور مبدأ و یا استانداردهاي معتبر و مورد 

  . تعیین می نماید اولویت مواد و کاالها را شورایعالی استاندارد .قبول مؤسسه منطبق باشد 

موسسه می تواند به منظور جلوگیري از صدور کاالهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي بین المللی تدریجاً  – 3تبصره 

  .اجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و درجه بندي آن را اجباري نماید

گردد اعطاء هر گونه تسهیالت به  در مواردي که اجراي استاندارد درباره فرآورده هایی اجباري اعالم می – 4تبصره 

واحدهاي تولیدکننده این قبیل فرآورده ها از سوي وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی 

این فرآورده ها از طریق رسانه هاي ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد عالمت استاندارد یا تائیدیه آن و یا 

  .تاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بودتائید موسسه اس

یه استثناء دارو که (شوراي عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجراء استاندارد کاال و خدمات  – 5تبصره 

را صرفاً به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران )به عهده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می باشد

  .به نحوي که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازي در این خصوص صورت نگیرد محول نماید

پس از انقضاي مهلت هاي مقرر ، تولید ،  هرگاه اجراي استاندارد در مورد کاالهایی اجباري اعالم شود ، – 9ماده 

یا بدون عالمت استاندارد ایران ممنوع و توزیع و فروش اینگونه کاالها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و  تمرکز ،

توبیخ ، تهدید و   وعظ ، تذکر ، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم ومراتب تعزیر اعم از احضار ،

اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال وجزاي نقدي از یکصدهزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه 

  .واهند شدمحکوم خ

  .رعایت کلیه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد کاالهاي وارداتی الزامی خواهد بود – 2تبصره 

هرگاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماري یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج  – 12ماده 

  :حاصله به مجازاتهاي زیر محکوم می گردد 

در صورتیکه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیري و پانصد هزار  – 1

  .تا دو میلیون ریال جزاي نقدي خواهد بود 

در صورتیکه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیري و یک میلیون تا دو  – 2

  .نقدي خواهد شد میلیون ریال جزاي 

در صورتیکه موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه سال تا ده سال حبس تعزیري و دو میلیون  – 3

  .تا پنج میلیون ریال جزاي نقدي خواهد شد 



ه   

در صورتیکه منتهی به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیري و سه میلیون تا ده میلیون   – 4

  .زاي نقدي خواهد بود ریال ج

در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف کننده شرط اقوي بودن سبب از مباشر ، دیه و خسارت مصرف کننده بر 

  .اساس قانون مجازات اسالمی و بر طبق حکم محاکم جبران می گردد

کاالهاي استاندارد شده یا اوزان در صورت تخلف تولید کننده یا فروشنده از مقررات اعالم شده در رابطه با  – 14ماده 

توسط تولید   ”ومقیاسها و وسائل سنجش  ، با شکایت مشتري و اثبات موضوع ، خسارت مشتري حسب مورد تماما

  .کننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد 

لید یا ساخت تغییر دهد یا از هرکس مشخصات فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهیه ، تو – 11ماده 

ظروف و وسایل بسته بندي مخصوص فرآورده هاي استاندارد شده براي بسته بندي و عرضه و فروش فرآورده هاي 

خارج از استاندارد استفاده کند ، یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی ، بسته ، جعبه و لفاف محتوي فرآورده 

ري دخل و تصرف نماید و یا بجاي جنس استاندارد شده جنس دیگري تحت همان عنوان هاي مشمول استاندارد اجبا

عرضه کند و یا بفروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهاي آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین 

را بدون دریافت پروانه بر پروانه کاربرد عالمت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا عالمت استاندارد ایران 

روي محصوالت خود بکار برد ، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون 

  .ریال محکوم خواهد شد 

  

  قانون مجازات اسالمی 525تبصره ماده 

  ) بخش تعزیرات و مجازاتهاي باز دارنده ( 

و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت  هرکس عمداً –تبصره 

تولیدات و خدمات از نام و عالئم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده 

  .محکوم خواهد شد 
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مکانیک و فلزشناسی

  

  ردیف

  

نام کاال
  استاندارد ملی مربوطه

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

  84241000  869آتش خاموش کن1

2  

  

 

  :انواع آبگرمکن 
  )مخزن دار(آبگرمکن گازسوز 

  1219و  2-1219

  

84191100

182884191100و  2-1828آبگرمکن فوري گازسوز  

122884191900  آبگرمکن نفتی

  :انواع اجاق گاز   3

  اجاق گاز فردار وسائل پخت و پز گازسوز خانگی
10325  73211110  

180673211110اجاق گاز فردار و سرخ کن رستورانی 

110873211200اجاق هاي خوراك پزي تحت فشار  

  :انواع بخاري گاز سوز و نفت سوز   4

  )چراغ خوراك پزي ( بخاري نفت سوز فیتیله اي ، تنوره دار  
3618  

  

73218200  

93773218200)دودکش دار ( بخاري نفت سوز   

122073218100و   2-1220) دودکش دار ( بخاري گازسوز  

726873218100- 2و  7268)بدون دودکش ( بخاري گازسوز   

  H ):وI (انواع تیر آهن   5

  تیر آهن گرم نوردیده بال نیم پهن موازي 
1791  

  

72163200  

327772163200تیر آهن گرم نوردیده بال باریک شیبدار  

نبشی هاي فوالدي گرم نوردیده با بالهاي مساوي و یا   6

نامساوي 

  7216  13968-2و  13968- 1

  7216  4477- 1نوردیده لبه گرد بال شیبدارناودانی هاي گرم   7

  94055020  2512  )مبا فشار ک(چراغ گازسوز  8

:انواع رگوالتور سیلندر گاز مایع   9
  84811010  10202  نوع پیچیرگوالتورهاي فشار ضعیف غیر قابل تنظیم   

نوع سوزنی یا  رگوالتورهاي فشار ضعیف غیر قابل تنظیم  
فشاري

1020284811010

364184811010  نوع فشار قوي و قابل تنظیم  

473731100سیلندر گاز مایع10

  :انواع سیلندر گازهاي طبی و صنعتی   11

  سیلندرها و مخازن گاز کلر  

6591  731100  

 84818015و 84818090  3664  شیر آالت ساختمانی    12

  84813000و

  84814000  2437  )فشارشکن(شیر اطمینان مخازن آبگرم   13

  84818030  11351و 11350  و اتصاالت ورودي و خروجی مایع شیر سیلندر گاز  14
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مکانیک و فلزشناسی

  

  ردیف

  

نام کاال
  استاندارد ملی مربوطه

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

:انواع شیر آالت بهداشتی   15
  84818010   1546و  6679  شیرآالت حمام

  154684818010و  6679شیرآالت توکاسه 

  154684818010و  6679  شیرآالت دیواري

  154684818010و  6679  شیرآالت آفتابه

  154684818010و  6679  شیرآالت پیسوار

  154684818010و  6679  شیرآالت تکی

دروسائل گاز سوزو لوله کشی گاز  انواع شیر مورداستفاده  16

   :خانگی

  84818020  4047  )توپی(ربع گرد در کلیه اندازه هاشیر 

  84818035  10277شیر دستی وسایل گازسوز

  84818040و 84818045  4512  شیرهاي کنترل چند کاره وسایل گازسوز

:انواع ظروف و مخازن تحت فشار از جمله   17
    4231انواع دیگ بخار

به استثناء  8402

84029000  

  84031000  7911دیگ آب گرم  فوالدي

  84031000  4472و  4473دیگ آب گرم  چدنی

  تابع نوع جنس  145  دیگ زودپز

   :     انواع کولرخانگی  18

7تاتوان) اتاقی  (کولر گازي پنجره اي  KW   

  و 1562- 1و 6016و  6016- 2

40 -2 -1562  841510  

  و 1562- 1و   Evaporative Coolers  (4911( کولر آبی 

 2-4910  

84796010  

  40092200  774  گاز  لوله هاي قابل انعطاف براي سوخت  19

:انواع لوله هاي فوالدي گازرسانی    20
  73043900  3360لوله هاي فوالدي گازرسانی مورد مصرف در منازل و ساختمان

درزجوش و (لوله فوالدي گاز رسانی مورد مصرف در شبکه شهري 

  7306390  3574  )بدون درز

  :انواع میلگردهاي ساختمانی    21

ساده و آجدار از قطر (میلگردهاي گرم نوردیده مصرفی در بتون

mm6 40تاmm (3132  

 721391و 72139900و 

  721310و

    72142000و 72149900

مخازن گاز قابل حمل (رهاي برنجی مخازن تحت فشاریش  22

  )تحت فشار
6592  8481  

  :انواع ورق فوالدي گرم نوردیده     23

  3694  )سازه اي ( ورق فوالدي گرم نوردیده با کیفیت ساختمانی  

  

7208  

  7208  3693  ورق فوالدي گرم نوردیده با کیفیت کششی 

و72104100و72104900  7596و 7597  )گالوانیزه ( ورق فوالدي گرم نوردیده با پوشش روي  

72103000  

  



  3

 مکانیک و فلزشناسی

  

  ردیف

  

نام کاال
  استاندارد ملی مربوطه

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

  :انواع ورق فوالدي سرد نوردیده    24

  )سازه اي ( ورق فوالدي سرد نوردیده با کیفیت ساختمانی   
5722  

  

7209  

  7209  5723  ورق فوالدي سرد نوردیده با کیفیت کششی  

  :انواع پیچ ومهره    25

  2874  پیچ و میله هاي دوسردنده فوالدي  
  

  731812و731813و731814و731815

  731811و731816  5654و  5655    مهره دنده ریز و دنده درشت فوالدي   

  :انواع الکترود جوشکاري با روکش   26

الکترودهاي روپوش دار جوشکاري از جنس فوالد ساده کربنی و  

  آلیاژي به روش قوس الکتریکی

87183111000  

   13700 ،14577  ،1 -1562انواع یخچال و فریزر خانگی    27

  1562-  2-24و 

  84181000و84182100و 84182200و

  84182900و84183000و84184000

:)  ایمنی ( اسباب بازي    28
  6204  مقررات ایمنی از نظر فیزیکی و  مکانیکی   

  

  9503لغایت  9501فصول 

انتقال وانتشار بعضی از عناصر خاص  بکار رفته در اسباب    
  بازي

  9503لغایت  9501فصول   6204

  9503اغایت  9501فصول   4698  اشتعال پذیري    

  9503لغایت  9501فصول   9700) مقررات ایمنی (روروئک کودکان    29

اسباب بازي هاي شناور در آب و تجهیزات کمک    30

  شناوري

  9503لغایت  9501 فصول  5892

  84162000  7595مشعل هاي گاز سوز     31

  84161000  7594مشعل هاي گازوئیل سوز     32

- فرهاي پخت نان و شیرینی با شعله غیر مستقیم  33

طراحی - مقررات ایمنی بهداشتی در استقرار

  وتجهیزات فرها

5648  84172000  

هاي ماشین آالت ، وسایل و تجهیزات خط تولید نان   34

  حجیم و نیمه حجیم

5649  84381000  

مقررات ایمنی و (ماشین آالت تولید نان و شیرینی   35

  ) بهداشتی

5650  84381000  
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مکانیک و فلزشناسی

  

نام کاال  ردیف
  استاندارد ملی مربوطه

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

و  73221900و  76169990  703و  4022و  4023و  4024  رادیاتور گرمایشی   36

73221100  

 6436-1و 2و3و4و5و6و7و10  تجهیزات زمین بازي مستقر در پارکها و مدارس   37

 ،6437  

   95069990و  95089000

  9506و9508و9000و9990  8987-1و2و3  تجهیزات شهر بازي  38

9506و9508و9000و9990  11389  سازه هاي بادي –تجهیزات شهر بازي   39

حفاظت چشم در مقابل تشعشع وسایل ایمنی براي   40

حاصل از جوشکاري و عملیات شبانه
176190049000

گاورنرهاي فشار براي وسایل گاز سوز براي فشار 41

میلی بار 200ورودي تا 
6027  -  

نوع مقعر- پره دیسک در ادوات کشاورزي 42
255682084000  

نوع مسطح- پره دیسک در ادوات کشاورزي43
255782084000  

تراکتورها،ماشین هاي جنگل  - ماشین هاي کشاورزي  44

:                                      داري و کشاورزي،تجهیزات موتوري و باغداري و چمن 

اصول کلی     - عالئم ایمنی و تصاویر هشدار دهنده   -  

     

72568436،8433،8432،8701  

متشکله تابع مواد3076اتصاالت جوشی گاز رسانی  45

  صندلی ها –مبلمان اداري   46
1 -11388

94031000  ،94032000 ،

94033000

969994013000  صندلی هاي گردان47
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برق و الکترونیک

نام کاال  ردیف
  استاندارد ملی مربوطه

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

  و 4283و  4550و  71و  120انواع باطري 48

  و 4280- 2و4280- 1

   3597- 1و 3597- 2

   8507و  8506 

  :م و کابلیانواع س    49
  ولت  750/450تاوخود ید با ولتاژ اسمیکلرا لینیو یق پلیبا عا يم وکابلهایس  

  و  2و   3و   4و   5و  6و7

 1-607  85445900  

  85445900  3082و3081  مقاوم در برابر آتش  یکیالکتر يکابل ها  

 یاسم يولتاژها يکپارچه و اکسترودشده برایق یقدرت با عا يکابل ها 
  3569- 1و2و3و4  لوواتیک3تا  1

  85446010و 85445900

 يکابلها- 750/450تا وخود یبا ولتاژ اسم یکیق الستیبا عا يکابلها 
  کونیلیق سیمقاوم در برابر حرارت با عا

3 -1926   85445900  

  85445900  1926-4  قابل انعطاف ي، بندها و کابلها یکیق الستیبا عا يم ها و کابل هایس 

  85445900  1926-5  باالبر ي، کابل هایکیق الستیبا عا يم ها و کابل هایس 

  ا یو   يجوشکار ي،  کابل هایکیق الستیبا عا يم ها و کابل هایس 
   یکیقوس الکتر    

6 -1926  85445900  

 یاسم يولتاژها يآن برا یزات جانبیق اکسترود شده و تجهیقدرت با عا يکابلها
)Um=2/1KV)1KV  30تاوخودKV -(UM=36KV ( با  يکابل ها-قسمت اول

1KV )Um=2/1 یولتاژ اسم KV ( 3وKV (Um=6/3 KV(  

1 -3569  85445900  

 یاسم يولتاژها يآن برا یزات جانبیق اکسترود شده و تجهیقدرت با عا يکابل ها
1KV(UM =1/2KV  30تا وخودKV-(UM =36KV  با  يکابل ها-قسمت دوم

6KV(UM =7/2 یولتاژ اسم KV ( 30تاوخودKV(UM =36KV(  

2 -3569  
85445900  

 یاسم يولـتاژها يآن برا یزات جانبیق اکسترود شده و تجهیقدرت با عا يکابل ها
1KV(UM =1/2KV ( 30تا وخودKV-(UM =36KV ( الزامات -قسمت چهارم

تا وخود ) 6KV(UM =7/2KV یاسم يکابل ها با ولتاژها یزات جانبیآزمون تجه
30KV(UM =36KV(  

3 -3569  85441100  

  انواع کابلهاي مخابراتی     50
)کابل هاي هم محور( کابل هاي فرکانس رادیویی

  1311-1و2و4
85442000  

: یچ برقیز ، دو شاخه و سرپیپر ،د یانواع کل    51
  V 250/A 63 (  462  85365020تا ( یخانگ یبرق يدهایکل 

  85365090  3796- 1  دستگاه  یبرق يد هایکل 

    3796- 2  ین راهیب يدهایکل

-1،  635- 2- 1و4و3و5و6  و دو شاخه یمصارف خانگ يو دو شاخه برا)اریثابت و س(ز یانواع پر

635  

85366990  

  85366100  688  سون یچ با رزوه ادیسرپ 

  85366100  2610  چ المپ فلورسنت یسرپ 

  853620  2611  و مشابه یمصارف خانگ يبرا)ياتورینید میانواع کل –قطع کننده مدار 

  :)  یمنیاز نظر ا(  یخانگ یل برقیانواع لوازم و وسا  52
  85091000  1562-1و    2 -2-1562 یجارو برق  

  85164000  7872و1562-1و    3 -2-1562یبرق ياتو

-1و  1562-2- 7و    2 -3477یین لباسشویماش  

1562  

 84501910و 84501990

   84501100و 84501200و

  85165000و 85166000  1562- 1و 1562- 2- 6   یبرق يخوراك پز يفرها و اجاق ها  

و  یبرق  يفرسازهای، جوجه سرخ کن و و یبرق يپزها ینیریکباب پزها و ش 
  چ سازهایمنقل کباب پز مخصوص ساندو

  85166000  1562-1و  2-1562- 9

  85167200  1562-1و  1562-2- 9  )برشته کن ها (  یتوستر برق  
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برق و الکترونیک

نام کاال  ردیف
  استاندارد ملی مربوطه

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

  :)  یمنیاز نظر ا(  یخانگ یل برقیادامه انواع لوازم و وسا  
                                                                  یش تراش برقیر

  85101000  1562- 1و  1562- 2- 8

  85102090  1562- 1و  1562- 2- 8  یمو زن اصالح برق ين هایماش  

    مایکروفر  
  1562- 1و 1562- 2- 25

85165000  

  85167100  1562- 1و 1562- 2- 15  سماور برقی 

  84521000  1562-1و  1562-2- 28  چرخ خیاطی برقی خانگی

  84146000  1562- 1و  1562- 2- 31  يهود اجاق خوراك پز

  84221100  1562- 1و  1562-2-5  یمصارف خانگ يبرا یظرفشوئ

 10634، 1562- 1و    80 -2 -1562و هواکش ها یسقف ، يزیروم يبادزن ها مثل بادزن ها

،8464  
84145100  

  85167900  1562- 1و  1562- 2- 59  یبرق يحشره کش ها

: ک مثلیالکترون يخوراك پزها ، اجاق ها و دستگاه ها ر کوره ها ،یسا
، ماست بندها ، یبرق  ي، تابه هایگ زودپز برقـــیپلــوپز، آرام پز، د

  ....ر ویش يل سترون کننده ،   گرم کننده های،وسا یتخم مرغ پز برق
  85166000و 85167900  1562- 1و  1562- 2- 15

  85167100  1562- 1و  1562- 2- 15  یبرق يوکتر يا چایدرست کردن قهوه  يدستگاه ها

ومخلوط   یمثل همزن برقـ یمواد خوراکـ ياب و مخـلوط کن هایآسـ
و دستگاه  و چرخ گوشت  يریوه گیآبم يعات و دستگاه هایما يکن ها

  يریعصاره گ يها
  85094000  1562-1و  1562- 2- 14

 یتوأم شده با موتوربرق یکیالکترومکان يردستگاههایسا 
برش  ينهایساز، ماش یبستن ينهایو ماش یبرق ي، الکهایربرقیگ کره مثل

ر رنده یوه ها و پنیها و م يخرد کن سبــز ين هاینان ، رنده ها وماشـ
  یچند کاره  برق ين هایـزکن و ماشیکن ، چاقو ت

  85094000و  85098000  1562-1و  1562- 2- 14

  85163100  1562- 1و  1562- 2- 23  )سشوار ( خشک کن مو 

  85163300  1562- 1و  1562- 2- 23  دست خشک کن ها

فرزن  يفرزن ، شانه ها يش مو مــثل اتـــوهایآرا ير دسـتگاه هایسـا
بخور صـورت يو دستگاه ها

  85163200و  85167900  1562- 1و  1562- 2- 23

  85162100  1562- 1و  1562-2-30  ع یپرشده از ما ياتورهایراد

  851610  1562- 1و  1562- 2- 35  يفور یبرق يآب گرم کن ها

  851610  1563- 2و 1562- 1و    21 -2 -1562 يره ایذخ یبرق يآب گرم کن ها

مخصوص گلخانه،  يمثل گرم کننده ها یطیمح ير گرم کن هایسا
و   یتابش ير گرم کن ها مثل گرم کن های، سایبرق ی، کرس یبرق يبخار

  هوا یستم جابجائیبا س يو گرم کننده ها يصفحه ا
  1562- 1و  30-2-1562

85162900  

  

  

  85167900  1562-1و  1562-2- 98  ) بخور (  یرطوبت سازخانگ  

  84198910و  85161010  1562-1و  1562- 2- 75  )آبسردکن -آبگرمکن(ع آب گرمیسرد و توز یدنیل نوشیل تحویوسا

  در روغن يغوطه ورسرخ کن ها به روش 
  1562- 1و  1562- 2- 13

85166000  

  يکف ساب و کف شو ين هایماش
  1562- 1و  10-2-1562

85092000  

  یبرق يپتوها و تشکچه ها
  1562- 1و  1562- 2- 17

  63011000و  63019000
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برق و الکترونیک

نام کاال  ردیف
  استاندارد ملی مربوطه

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

  :)  یمنیاز نظر ا(  یخانگ یل برقیانواع لوازم و وساادامه   

از قبیل انواع هویه لحیم (ابزارهاي گرمازاي قابل حمل و وسایل مشابه 

کاري ، ابزار جوش ترموپالستیکی ، ابزار برش دهنده پالستیک ، مهر 

حرارتی ، سیم لخت کن حرارتی ، تفنگ چسب حرارتی ، ابزار هرس 

  )حرارتی ، فندك الکتریکی و تفنگ حرارتی کننده ، رنگ بردار 

  1562-1و  2-1562- 45

و  85168000و  96138000

 85151100و  85153190 85167900

  و  84659100و 

  85098000  1562-1و  1562-2- 54  ا بخار یع یز کننده سطح با استفاده از مایل تمیوسا

  آشپزخانه  یبرق يتجار ين هایماش

  1562- 1و  64-2-1562

و  84382000و  84385000

و  84388000  84381000

84386000  

  84213990  1562- 1و  1562-2-65  ز کننده هوا یل تمیوسا

  85168000  1562- 1و  1562- 2- 73  غوطه ور نصب ثابت  یبرق يگرم کن ها

  85166000  1562-1و  1562-2- 78  باز  يمخصوص فضا یبرق يکباب پزها

ا یه یتهو – یشیگرما يستم هایمورد استفاده با س يرطوبت سازها

  ه مطبوع یتهو
  8415  1562-1و  2-1562- 98

  85098000  1562- 1و  1562- 2- 52  )یمسواك برق(ه ها یدهان شو

  پروژکتورها 
  1562- 1و  56-2-1562

و  90072000و  90081000و 

  90082000و  90083000 85283000

  84341000  1562- 1و  1562-2-70   یردوش برقیش ين هایماش

ا یبدون فر  يخوراك پز ي، اجاق گاز ها يخوراك پز ياجاق گازها

  ل مشابه یو وسا یبرق ي، فرهایکباب پز برق
  85166000  1562- 1و  1562- 2- 6

  84148090، 8414600  1562- 1و  1562- 2- 99  يتجاریبرقيهودها

  845190  1562- 1و  1562- 2- 101  هانندهکریتبخ

  84798990  1562- 1و  1562- 2- 103  هاپنجره ودرها،هادروازهمخصوصيهاکمحر

ساختماننگیکپاريدرها يعمودتکحرمخصوصيهامحرك

  ینمسکو
  84798990  1562- 1و  1562- 2- 95

  85168000  1562-1و  1562- 2- 96  اطاقردنکگرميبراانعطاف قابلياصفحهيزاگرمايهاالمنت

زاتیتجهوهاپرده،ها بانیسا،هارهکرک مخصوصيهامحرك

  مشابه
  84798990  1562- 1و  1562- 2- 97

  یکی،الکترییگرما يرها، کولرها،فن کوئل ها و پمپهایرطوبت گ
  1562- 1و  1562- 40

9101 ،9102 ،9103 ،9105،9108 ،

9109  

اتو کننده و  ين هایو ماش یغلتک يل اتو کننده هایاز قب(اتوکننده ها 

  )شلوار ياتو کننده ها
  84798990  1562-1و  44-2-1562

    1562-1و  1562- 2- 26  )1(ساعت ها 

:) یکیسات الکتریتاس يبرا(برق  يمحافظ هاد يانواع لوله ها  53
  )م شونده یخم شونده و ترم( یلوله خرطوم 

  3450- 2- 4و3450- 1


85479000  

یقیعا ي، لوله هایکیسات الکتریتأس يبرا يمحافظ هاد يلوله ها  

  صاف و سخت
  85479000  3450-2-2و3450- 1

  8307  3454و3450- 1  ) يفلز يلوله ها  ( يمحافظ هاد يلوله ها 

ولت 250کمتر از  یبا ولتاژ اسم یبرق يساعت ها یمنیالزامات ا)1(
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برق و الکترونیک

نام کاال  ردیف
استاندارد ملی 

  مربوطه

ISIRI  

گمرکیشماره تعرفه 

: یانواع المپ روشنائ   54
 يو المپ ها یعمـوم ییمورد مصرف روشنا يرشته ا يالمپ ها

  ینیو تزئ یخچالی يرشته ا
  2910و 115و  7341

  85391000 85392220و85392290و

  85392990و  85392920

  85392100  8290و  7341و  2910تنگستن  هالوژن يالمپ ها 

و  9172و    687فلورسنت دو کالهک يالمپ ها  

7341  
85393110  

)کم مصرف  (ک پارچه با باالست یکالهک  فلورسنت تک يالمپ ها 
  

 5917و  7341

  5916و
85393120  

  فلورسنت تک کالهک بدون باالست  يالمپ ها 
  85393140  5212و  5211و7341

و  2702و7341  )دی، متال هال میوه پر فشار، بخار سدیبخارج ( يه گازیتخل يالمپ ها 

و  5191و  5270

5217  

853932  

:باالست القایی ٥٥
  گازي جزالمپهاي فلورسنت براي المپهاي تخلیه 

3824  

  

85041010  

  براي المپ هاي فلورسنت   
  85041010  10759و700- 1

  :انواع الکتروموتور   56

  لو واتیک 75با قدرت تا  يالکتروموتورها
که بخش الکتروموتور  ییربکس هایالکتروپمپ و الکتروگ يبه استثنا(

  )ک نباشدیآنها قابل تفک

- 1و7874و7966

3772  

  

  850110و85012000و850131و 

  85013200و850140و850151و850152
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اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش  

نام کاال  ردیف
استاندارد ملی 

  مربوطه

ISIRI  

شماره تعرفه گمرکی

:اسها شاملیل سنجش و اوزان و مقیانواع وسا  57
) یچینوع پ( يفلز ينوار يمتر ها 

231  90178000  

  36890178000مشخصات )ر قابل انعطاف یغ(  يتجار يمترها

با دقت (  K g. 10تا  g.1از  ياستوانه ا يوزنه ها

)متوسط 

1 -7085
842390  

84238100و84238290و566901600 یمرغ يترازو

  1027484233000ثابت همکف يباسکول ها

 يبا مرتبه ها m g. 1تا   Kg   50از يوزنه ها

M1,F1دقت , F2 ,E1 ,E2

1 -7085
842390  

  )84231000و84232000به استثناء (23698423متحرك  يباسکول ها

  2370842390)يبا دقت عاد( باسکول متحرك  يوزنه ها

  2371842390) يبا دقت عاد(  K g.  20تا   g.100از  يتجار يوزنه ها

ساخت و  يها یژگیو - خودکار  يعقربه ا يترازو ها

روش آزمون 

3234
  84238100و84238290و901600

  .تابع نوع جنس مواد متشکله می باشد416ها و روش آزمون یژگیو -  يتجار يمانه هایپ

  84238100و84238290و3073901600ینیتک شاه يدو کفه ا يترازوها 

با ( K g. 50تا K g. 5السطوح از   يمتواز يوزنه ها

) دقت متوسط 

1 -7085
842390  

-6635  لودسل ها 

-2و  6589- 1 یکیالکترون ينشاندهنده ها

6589

-

-2و  6589- 1 یکیالکترون يترازوها و باسکول ها

6589
  84238100و84238290و901600
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 انگ و عیار فلزات گرانبها

نام کاال  ردیف
استاندارد ملی 

  مربوطه

ISIRI  

شماره تعرفه گمرکی

از جهت انگ  ( فلزات گرانبها و مصنوعات آن    58

:)گذاري وتعیین عیار

  نقره   

  

  

2132  

  

  

  71131100و71141100

  7114  2132   طال    
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مهندسی پزشکی

نام کاال  ردیف
  استاندارد ملی مربوطه

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

  87032100و87032200و87032300و 4374) آمبوالنس (خودروهاي امدادي و تجهیزات آنها  59

   87032400و 87033100و87033200و 

87033300و 87039000 

عصاهاي  - چوبی زیر بغل (انواع عصاي معلولین    60

  )عصاهاي حلقه آرنجی -دستی فلزي

و4931و4932و6136

 6136- 1و2372و2486

  2463و

  66020000و90211010

  90184100و94021000و94054090   3804و3805و3806  انواع یونیت ، صندلی و چراغ دندانپزشکی  61

مصرف کبار یسترون شده  ير جلدیز يسوزن ها  62

  یق دندانپزشکیتزر

5554  90183210  

سوزنهاي زیرجلدي سترون شده یکبار مصرف    63

  پزشکی

3979  90183210  

  73044900و90183220  3981  پزشکی لوله هاي فوالد زنگ نزن براي ساخت لوازم 64

  90183110  3591  سرنگ انسولین استریل یکبار مصرف   65

  90183120  770- 1و  770- 3  سرنگ یکبار مصرف    66

  40151100  1644  دستکش جراحی  67

   :)ایمنی الکتریکی( تجهیزات پزشکی     68

  3368- 2- 19و 3368  انکوباتور نوزاد  


90189040  

  901819  4592و 3368ساکشن هاي پزشکی  

  85141010  4232  کوره دندانسازي  

  90192000  3368  ) دستگاه تنفس مصنوعی( ونتیالتور بیهوشی    

  94029010و94029090   3368- 2- 46و  3368  تختهاي عمومی اتاق عمل   

  84192090  4232و8475  فورهاي سترون کننده برقی   

  84211900  4232و4232-20  )سانتریفوژ ( دستگاههاي گریز از مرکز آزمایشگاهی    

  90184990  1562- 1و  4302  آمالگاماتور   
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   مهندسی پزشکی

نام کاال  ردیف
استاندارد ملی 

  مربوطه

ISIRI  

شماره تعرفه گمرکی

  :)اتوکالو ( انواع استریالیزر پزشکی    69

  84192090  2594  استریالیزرهاي گراویتی

  84192010  4860و 4863  استریالیزرهاي قابل حمل      

  84192090  4583  اتوکالوهاي  آزمایشگاهی 

سترون کننده هاي بخار براي سیاالت آبی در ظروف صلب   

  آب بندي شده 

  84192090  4860و 4861

سترو ن کننده هایی که در آنها از بخار با دماي پایین     

  .همراه با فرمالدئید  استفاده می شود

 4864و 4865

  4860و

84192090  

  84192090  7912  بزرگ بخار يسترون کننده ها

1179190212100) آکریلیکی (دندانهاي مصنوعی رزینی  70

324028044000  گاز اکسیژن طبی    71

از نظر رنگ ، اتصاالت و (انواع سیلندر گازهاي طبی    72

  )  ....غیره 
304  731100  

  30059090  3061  گاز زخم بندي    73

  30059010  583  باند زخم بندي    74

  90183930  8357- 4  ) ست سرم(انواع  ست هاي تزریق یکبار مصرف   75

انواع ست تزریق یکبار مصرف پزشکی از نوع بورت    76

  )  میکروست(دار 

5-8357  
90183935  

  39269020  4928   کیسه ادرار    77

نخ بخیه و مواد آن     78
)1(

  90183230و 300610  7327   

  

در صورتیکه نخ بخیه همراه سوزن باشد تنها نخ بخیه مشمول بوده و سوزن آن مشمول نمی )1(

  . باشد 
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  خودرو و نیرو محرکه

  

نام کاال  ردیف
  استاندارد ملی مربوطه

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

:انواع کمک فنر خودرو    79

، سواري ، سواري کار ( خودروتلسکوپی کمک فنر هیدرولیکی 

3006)وانت

  

87088010

87088010  12743  جلو سیستم تعلیق کمک فنر

309187088010   )سواري ، سواري کار، وانت(کمک فنرگازي خودرو  

  6813و870830  586   )سوار شده و سوار نشده (لنت ترمز   80

  :انواع قطعات خودرو شامل    81

  لنت صفحه کالج براي وسائط نقلیه موتوري  
3005  

  

68131000

  87087011  2401  اینچ 16طوقه و رینگ خودروهاي سواري تا   

  73202090  3389  فنرهاي تخت مورد مصرف در وسائط نقلیه   

  85129010  3295  تیغه وبازوي برف پاك کن  

  87083190  2797  بوستر ترمز غیر مستقیم   

  87089929  3391و 3390  )سیبک ( مفصلهاي کروي   

  87089110   3224  )سواري ، سواري کار، وانت(رادیاتور مسی و برنجی خودروها 

  84133090  3284  پمپ هاي مکانیکی سوخت جهت خودروهاي بنزینی 

  84133090  3289  پمپ روغن خودرو  

و84099920وL.P.G(  4264  84099950(اجزاء سیستم گازسوزکردن موتور با سوخت مایع  

84099110  

  87082100  779  ایمنی براي سرنشینان وسائط نقلیه موتوريکمربند 

  85365090  3163  سوئیچ المپ ترمز هیدرولیکی جهت خودرو 

  85365090  3290  سوئیچ المپ ترمز مکانیکی جهت خودرو 

:انواع فیلتر خودرو    82

  34  فیلتر هوا  

  

84213100  

  84212300  2525  فیلتر روغن یکبار مصرف موتورهاي درونسوز  

  :انواع قطعات برقی خودرو     83

4143)سواري ، سواري کار ، وانت ( دینام خودروهاي جاده اي 

  

85114010و85114020

85114010و414485114020  )سواري ، سواري کار، وانت ( استارتر موتورهاي درونسوز 

240385111000  شمع خودرو 

426785443010- 1و  2  وایر شمع خودرو  

412185113090پالتین خودروهاي جاده اي  

6482851230)بوق( هشدار دهنده صوتی   
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خودرو و نیرو محرکه

نام کاال  ردیف
  استاندارد ملی مربوطه

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

  85392940  6004  )مقررات عملکردي( المپ هاي خودرو     84

  85071010  120و  71- 1  انواع باتري سربی راه انداز خودرو     85

  85071010  6197  انواع باتري سربی راه انداز موتورسیکلت  86

  65061000  875  کاله ایمنی رانندگان موتور سیکلت    87

) ایمنی و عملکردي  (خودرو     88
)1 (  

   CBU  

 6482و  6481و  6484و  3917و  4243و

و  6502و  6483و   6487و  6485و 

  6670و  6497و  6683و  4159و  6493

 6495و  6505و  6651و  6494و  6479و 

و  2و  6492و  6504و   6488و  6672و 

و  4017و  6503و  4164و  6480و  709- 1

و  4239و  6652و  6671و  6506و  779

و  6624و  6622و  6491و   6625و  4160

و  6500و   1093و  6501و  6486و 6489

   6623و  6490و  3478و  6499

8703و8704و8705و8706

  8702و

FCKD     و

و98870311و98870341

98870210  

   98870411و 98870441

  87120000  3914  دوچرخه    89

)  CNG(گاز سوز خودرو  و مجموعه هاي قطعات   90

  والزامات نصب آنها بر روي خودرو

 84099920و 84099950  7598

   84099110و

  : مقررات تایید نوع موتور سیکلت و موتور گازي  91

  ) که موجود است  یاستاندارد مل 16( 

 6197و 6701و  6653و763و  6626

و  6704و 6787و 6788و  6603و3825و

 8315و8316و 8317و  8318و 8319

  8314و

8711  

  تابع مواد متشکله   6626- 2  برچسب مصرف سوخت موتورسیکلت ها   92

برچسب مصرف سوخت خودروهاي   93

  بنزینی 
  تابع مواد متشکله  4241- 2
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ساختمانی و معدنی

نام کاال  ردیف
  استاندارد ملی مربوطه

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

:انواع سیمان    94

سیمان پرتلند 
38925232900

  25239090  3516- 1  سیمان بنایی 

  25239090  4220  سیمان پرتلند آهکی 

  25239090  990  سیمان تراس  

  25239010  3517  سیمان سرباره اي 

  25232100  2931  سیمان سفید  

  25239020  3432  سیمان پرتلند پوزوالنی  

  70071110و70072120  709- 1  شیشه هاي ایمنی وسائط نقلیه   95

  70072900  2385  شیشه هاي ایمنی ساختمان   96

  70080020  8521- 1  شیشه دو جداره   97

  7005  10673 - 2شه فلوتیش  98

  -   10673-4یشه تخت کششیش  99

7003و 7004و 7005  10673-5شه مشجریش  100

  :  انواع کاشی   101

  کاشی کف و دیوار 
25  

  

  6907و  6908

  690890  3051  کاشی ضد اسید 

  690890  4289  کاشی موزائیک گروهی 

  :انواع لوله سیمان و آزبست    102

  لوله سیمان و آزبست تحت فشار 
405  

  

68113000  

  :انواع ورق سیمان الیافی   103

  681120  7515  هاي صاف الیاف ورق  

سیمان الیافی و ) موج دار ( ورقه هاي شکل داده شده 

  اتصال قطعات
  68111000  و  اصالحیه آن 12276

  : یرطوبت يق هایعا   104

   يمریش ساخته بام پلیپ يریق  یرطوبت يق هایعا
1 -3885  

68071010  

  68071010  3885- 3  دهیش ساخته بام اکسیپ یرطوبت يق هایعا

68071090  3864 یپ يبرا يریش ساخته قیپ یرطوبت يق هایعا

 یراصالح شده توسط پلیساخته با قش یپ یرطوبت يق هایعا

  یق پیمرها عا
3884  68079000  
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ساختمانی و معدنی

نام کاال  ردیف
استاندارد ملی 

  مربوطه

ISIRI  

شماره تعرفه گمرکی

  251710  302  مورد مصرف در بتن  يسنگدانه ها   105

  6904  7   یآجر رس   106

رچه یت يرچه مورد مصرف در سقف هایرچه و تیت يخرپا   107

  بلوك 
1 -2909   68101910  

  68101910  2909-2  رچه بلوك یت يمورد مصرف در سقف ها یبلوك سقف  108

 يه پشم هایمورد استفاده در ساختمان بر پا یحرارت يقهایعا  109

  )  شه و پشم سنگ یپشم ش( یمعدن
  68061000و 70193910  8116

ر یروان کننده، کندگ یشامل مواد افزودن(بتن ییایمیمواد ش    110

)کننده و حباب ساز بتن
293038244000

68101930 70- 1 یمانیبلوك س    111

 يرن قابل انبساط برایاستا یصفحات پل(رن یاستا یبلوك پل    112

  )   یق حرارتیمصارف عا
1584  39031110  

رن منبسط یاستا یپل يبلوك و صفحات ساخته شده از دانه ها  113

   شونده
11108  3903  

  6904  7121  قائم  ير باربر با سوراخهایسبک باربر و غ يآجرها  114

 یافـق ير باربر با سـوراخ هایسـبک غ یرسـ يآجرها  115

   یافق ير باربربا سوراخ هایغ سبک یرس يآجرها يها وپنل
7122  6904  

   38245000  6044  بتن آماده  116

  68101920  755 - 2و  755- 1  کاشی موزاییکی سیمانی  117

  68101190  7782  ر باربریغ یمانیبلوك س  118
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ییایمیش   

نام کاال  ردیف
استاندارد 

  ملی مربوطه

ISIRI  

شماره تعرفه گمرکی

  38130000  3434یمورد مصرف در کپسول آتش نشان يانواع پودرها    119

د سخت یل کلراینیو یپل یستم لوله کشیلوله ها ، اتصاالت وس  120

pvc-u  ساختمانمورد مصرف در فاضالب  
9119  39172300  

د سخت یل کلراینیو یپل یستم لوله کشیلوله ها ، اتصاالت وس  121

pvc-u بدون فشار ینیر زمیه فاضالب زیمورد مصرف درتخل  
9118  39172300  

 (pvc-u)پلی وینیل کلرید سخت سیستم هاي لوله گذاريلوله ها،   122
فاضالب و زهکشی تحت فشار مدفون در آبرسانی و راي کاربردهايب

خاك و باالي سطح زمین 

  

1 -13361  

2-13361  
39172300  

  و 6314- 3  یلن مورد استفاده در آبرسانیپروپ یلوله و اتصاالت  پل   123

2-6314   
39172200  

  39172100و 39173900  14427-2  انواع لوله هاي پلی اتیلن براي آبرسانی  124

  39172100و 39173900  7607  یجانب ياریلن مورد استفاده در آبیات یپل يلو له ها   125

و  2040و141یانواع پودر لباسشوئ   126

3333  

و  34022020و 34022030

34022010  

  33051000  3572  انواع شامپو سر     127

  34022050  2288  ییع و ژل ظرفشویما    128

  33061000  1008  ر دندان یخم   129

  390920  1215  )دین فرم آلدئیمالم يریمواد قالب گ(ن یپودر مالم   130

  39241010  612  ) يغذا خور(ن یظروف مالم    131

  :انواع روغن موتور     132

تیفـیدرسطح ک یزلیود ینیدرونسوز بنز يموتورها يروغن موتوربرا 

L2104D -Mil  

3392  27101910  

  APISL9186  27101910سطح کیفیتروغن موتور هاي درونسوز  بنزینی در 

  APISJ9185  27101910روغن موتور هاي درونسوز  بنزینی در سطح کیفیت

  API CD1342  27101910روغن موتور براي موتورهاي دیزلی در سطح کیفیت معادل 

 APIدر سطح کیفیت معادل سبک روغن موتور براي موتورهاي بنزینی و دیزلی 
SE/CC

1343  27101910  

 APIروغن موتور براي موتورهاي  بنزینی ودیزلی سبک در سطح کیفیت معادل 
SC/CC  

585  27101910  

 APIروغن موتور براي موتورهاي بنزینی و دیزلی سبک در سطح کیفیت معادل 
SG/CC 

3785  27101910  

 API روغن موتور براي موتورهاي  بنزینی و دیزلی سبک در سطح کیفیت معادل

SF/CC
4783  27101910  

روغن موتور براي موتورهاي درون سوز دیزلی سنگین و سوپرشارژ در سطح کیفیت 

Mil-L2104C
604  27101910  
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ییایمیش  

  

نام کاال  ردیف
استاندارد ملی 

  مربوطه

ISIRI  

شماره تعرفه گمرکی

  :ادامه انواع روغن موتور    

  API CE  11377  27101910ت معادل  با یفیدر سطح ک یزلید يموتورها يروغن موتور برا 

  API CF11378  27101910ت معادل با یفیدر سطح ک یزلید يموتورها يروغن موتور برا

  API CF411379  27101910ت معادل با یفیدر سطح ک یزلید يموتورها يروغن موتور برا

  API CH411380  27101910روغن موتور براي موتورهاي دیزلی در سطح کیفیت معادل با 

  API CG411381  27101910روغن موتور براي موتورهاي دیزلی در سطح کیفیت معادل با 

  :س یانواع گر    133

27101930  142- 3  میه سدیس با پایگر

27101930  1463  میه کلسیت با پایس گرافیگر 

27101930  3313  بدنید مولیسولف يت تحمل فشار باال دیس با خاصیگر 

27101930  142-2  براي مصارف شاسی و پمپ آب خودرو گریس با پایه کلسیم

27101930  142- 1  مییتیه لیس با پایگر 

27101930  2943  وسیدرجه سلس 255نقطه باالتر از  يس روان کننده دارایگر 

27101930  5611  ت تحمل فشار باالیم با خاصیتیه لیس با پایگر

:خ یضد    134

يبراکمکاتیلیسکول، بایگللنیاتۀیبرپاموتورکنندةخنکعاتیما 

   (SCA) یلیتکمیموادافزودنۀیاولشیافزاازمند بهیو ننیسنگيموتورها

3787  38200000  

بايموتورهاخودروها ويبراکولیگلهیپابرموتورکنندهخنکعاتیما  

  سبکتیفعال
338  38200000  

:ع ترمزیانواع ما    135

  38190010  363 یر نفتیعات ترمز غیما 

  DOT 5  5062  38190010  یکونیلیه سیبا پا یر نفتیعات ترمز غیما

  38190010  5063  یه نفتیعات ترمز با پایما

  -  763  کلت یر موتورسیتا  136

  -  762  کلتیر موتورسیتا ییتو  137

  بسته نوع يخودرو با انتها یکیالست يانواع تسمه ها  138

 13 v 10و v  1987  
40103990  

  تابع مواد متشکله  10050  )مبرد(خنک کننده يگاز ها  139
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ییایمیش  

نام کاال  ردیف
استاندارد ملی 

  مربوطه

ISIRI  

شماره تعرفه گمرکی

: یساختمان يانواع رنگها    140
  32089090  1554  ساختمان  یمصرف داخل يجال برا  

م یک و نیپالست(ل استات ینیو یپلن یه رزیون بر پایامولس يرنگ ها  

  ) کیپالست
289  32091040  

  32089090  1697  نیریرنگ پوشش ز  

  32089090  1700  د ین آلکیه رزیبراق بر پا یرنگ روغن  

  32089090  2225  دین آلکیه رزیمات بر پا یرنگ روغن  

  32089090  4817  د آهن یه اکسیضد زنگ با پا  

:ن  یخودرو سبک و سنگک یانواع الست    141
  40111000  1093- 1)ه یال 8تا معادل ( اسیو وانت سبک با يسوار يخودرو ير هایتا

  40111000  1093-2  سبک  یو وانت يسوار يال خودروهایراد يرهایتا

  40131000  2416  ) يدك کش نوع بادی،اتوبوس، بارکش و  يسوار( لیاتومب ییک تویالست

  40112000  2169- 1  اس یدك کش بایاتوبوس،  بارکش و  يرهایتا

  216940112000-2  الیدك کش رادیاتوبوس،  بارکش و  يرهایتا

  40121100  1643  الیاس و رادیو وانت سبک با يسوار يخودروها یروکش يرهایتا

  40121100   9135  ال یاس و رادیدك کش بایو  يبار یروکش يرهایتا

:ک یپالست  142

واره ساختمند مورد یدلن دوجداره بایات یلوله واتصاالت پل-ک هایپالست

مدفون  یزهکش و انتقال فاضالب، يجمع آور یثقل ياستفاده در شبکه ها

يو مشخصات عملکرد یالزامات عموم:قسمت اول-ر خاكیشده در ز

1 -911639172100 ،39174000

واره ساختمند مورد یبا دلن دوجدارهیات یلوله واتصاالت پل-ک هایپالست

مدفون یو انتقال فاضالب،زهکش يجمع آور یثقل ياستفاده در شبکه ها

یو خارج یلوله و اتصاالت با سطح داخل:قسمت دوم-ر خاكیشده در ز

Aصاف،طرح ها یژگیو-

2-911639172100 ،39174000

مورد واره ساختمند یبا دلن دوجدارهیات یلوله واتصاالت پل-ک هایپالست

مدفون یو انتقال فاضالب،زهکش يجمع آور یثقل ياستفاده در شبکه ها

ه یصاف و ال یلوله و اتصاالت با سطح داخل:قسمت سوم-ر خاكیشده در ز

ساختمندیخارج

3 -911639172100 ،39174000

27101110  4904نیبنز  143

  

   استشدهواگذارنفتوزارتبهاستانداردسازمانيسوازيانامهتفاهمطبقنیبنزیبازرسندیفرا)1(
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يو کشاورز ییغذا  

نام کاال  ردیف
استاندارد ملی 

  مربوطه

ISIRI  

شماره تعرفه گمرکی

  :وه، نکتار و کنسانتره یانواع آبم  144

  آب آلبالو

  

  2009  3414و  3032

  2009  6332و  5528)کنسانتره (ظ شده یآب آلبالو تغل

  2009  3414و  10526نکتار آلبالو

  2009  2616و  3414آب انار

  2009  3414و  1634آب انگور

  2009  6332و  2615) کنسانتره (ظ شده یآب انگور تغل

  2009  6332و  4083)کنسانتره (ظ شده یآب پرتقال تغل

  2009  3414و  507آب پرتقال

  2009  3414و  10499آب زردآلو

  2009  3414و  365بیآب س

  2009  6332و  2687)کنسانتره (ظ شده یب تغلیآب س

  2009  3414و  2614یعیپ فروت طبیآب گر

  2009  3414و  2613)، هلو یب ، گالبیآلو ، زردآلو ، س(وه ینکتار م

  2009  3414و  3137نکتار پرتقال 

  2009  3414و  4712 ینکتار توت فرنگ

  2009  3414، 10073ظ شدهیتغل یآب توت فرنگ

  2009  6332و  5662)کنسانتره (افشرده آب انار 

  2009  6332و  5882)کنسانتره (افشرده آب آلو 

  2009  6332و  5514)کنسانتره ( یافشرده آب گالب

  2009  6332و  5879)کنسانتره (افشرده آب شاه توت 

  2009  6332و  6801)کنسانتره (الس یافشرده آب گ

  2009   6332و  6268)کنسانتره (فروت پ یافشرده آب گر

  2009  3414و  1112آب گوجه فرنگی

  2009808  3414و 117مو ترشیآب ل

  2009  3687و 3414وه مخلوطیآب م

  2009  6332و  7950ظ شدهیتغل یآب نارنگ

  2009  3414و  10498 نکتار آناناس

  2009  6332و  11768ظ شدهیآب آناناس تغل

  2009  3414و  10241آب آناناس

  2009  3414و  10554آب انبه 

  2009  6332و  11072ظ شدهیآب انبه تغل

  2009  3414و  9405نکتار انبه 

  2009  3414و  9410نکتار گواوا

  2009  3414و  10524نکتار موز

  2009  3414و3688وه مخلوطینکتارم  
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يو کشاورز ییغذا  

نام کاال  ردیف
  ملی مربوطهاستاندارد 

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

: یخوراک ینبات يانواع روغن ها   145
  روغن آفتابگردان   

1300  15121900  

  15089000  2011   ینیع بادام زمیروغن ما 

  1511  4466   یو رنگ بر شده خوراک یشده ،خنث یخنث ن خام،یروغن پالم اولئ  

  1511  4465   یخوراکه شده ین تصفیروغن سوپر پالم اولئ  

  1511  4467  یه شده خوراکیشده و تصف یروغن پالم خام  ، خنث  

  1511  8631  نیروغن پالم استئار

  15122900  1447  روغن ذرت   

  1509  1446  ) ه و بکریتصف( تون یروغن ز  

  15079000  2392  ا یروغن سو  

  15155000  1752  روغن کنجد   

  15121900  2010  روغن گلرنگ   

ع یجهت مصرف  در صنا یسرخ کردن یخوراک یاهیگ يروغنها 

  و خانوار  یغذائ
4152  15162090  

  15161000  1254  ) روغن کره (   یخوراک يها یروغن و چرب  

  15162090  156 - 1   )يروغن قناد(  يآرد ینیریش یچرب  

  15149900  4935  یخوراک يروغن کلزا  

  15180000  8920  روغن هسته انگور

15180000  9131  خانوار یروغن خوراک

15180000  6658  روغن سبوس برنج

  15171000  5637و143  )یکره نبات(ن یمارگار

15180000  7512روغن سبزه

15162090، 15162020، 15162010  10273با کره کاکائو ینیقابل جانش يروغن ها

15180000  10500  نیناریم

  15122900  1723  روغن تخم پنبه 

  15180000  6655  روغن خام پسته

  15179090  5950ع مخلوط یروغن ما 
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يو کشاورز ییغذا  

نام کاال  ردیف
  استاندارد ملی مربوطه

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

   : یلبن يانواع فرآورده ها    146

  930401و  2406  زهیر پاستوریش  

  15280401و  2406  )زه یلیاستر(  UHTر فرا دما یش  

  04022190و201204021090و  2406  ر خشک یش 

  245021050000و  2406   یبستن  

  19104039090و  UHT  2406زه و خامه فرا دما یخامه پاستور  

  04039090 10079و  2406  ا شهد خرما یخامه با شیره 

  04039090 10078و  UHT  2406زه و خامه فرا دما یخامه عسل پاستور  

  1620405و  2406  زهیکره پاستور  

100840405  دیکره اسپر

  2453040510و  2406دوغ   

240604039090و11324  کیوتیدوغ پروب  

  152722029000و  2406  ر طعم داریش   

  240604061000و  2452  عیکشک ما  

04031090 6217و  2406  یع صنعتیکشک ما  

  04031090 4046و  2406ماست طعم دار  

  69504039090و  2406 ماست  

  2406040510و 11325  کیوتیپروب ماست  

  24060406و  9014   زهیر بوترکیپن

  24060406و  9011   ر پارمسانیپن

  24060406و  4659  ر پروسسیپن

  24060406و  10696  ر پروسس آنالوگیپن

  24060406و  6629  ر تازهیپن

  24060406و  5881  ير خامه ایپن

  24060406و  2344و  2344- 1  ده در آب نمک یر رسیپن

  24060406و  9012  وتایر کاچیپن

  24060406و  9013  ر گودایپن

  24060406و  4658  )تزایپ(ر موزارالیپن

  24060406و12736  )رتازه آنالوگیپن( یاهیگ یر تازه باچربیپن
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يو کشاورز ییغذا  

نام کاال  ردیف
استاندارد ملی 

  مربوطه

ISIRI  

شماره تعرفه گمرکی

   :انواع کنسرو     147
2326و  5225  کنسرو باقال پخته  

  1602و1604و16052000و2005و20021000

  21039000و 21042000

"2326و  1576کنسرو اسفناج 

"2326و  3762کنسرو بادمجان 

"2326و  4293 يکنسرو قورمه سبز

"2326و  4294مه یکنسرو خورشت ق

"2326و  2789کنسرو ذرت 

"2326و  2871کنسرو قارچ 

"2326و  1575کنسرو گل کلم 

"2326و  1114درسته پوست کنده  یکنسرو گوجه فرنگ

"2326و  4474   یدر سس گوجه فرنگ یتیا چیتن و لوب یماه کنسرو

"2326و  119ا سبز یکنسرو لوب

"2326و  1370کنسرو مارچوبه 

"2326و  2870تن در روغن  یکنسرو ماه

"2326و  3304ن یسارد یکنسرو ماه

"2326و  2869لکا یک یکنسرو ماه

"2326و  3411لکا در سس یک یکنسرو ماه

"2326و  3033ماکرل در روغن سس  یکنسرو ماه

"2326و  713گو در آب نمک یکنسرو م

"2326و  118کنسرو نخود سبز 

"2326و  5216ا یبا سو یکنسرو ماکارون

"2326و  4943با قارچ  یتیا چیکنسرو لوب

"2326و  5005در روغن  یآزاد پرورش یکنسرو ماه

"2326و  5362س در آب نمک یکنسرو سوس

"2326و  5242 یس در سس و گوجه فرنگیکنسرو سوس

"2326و  4918ه یکنسرو شور بام

"2326و  5663مخلوط  يکنسرو سبز

"2326و  5621کنسرو فلفل شور 

"2326و  5432تن  یه ماهیکنسرو قل

"2326و  1635 یبا سس گوجه فرنگ یتیا چیکنسرو لوب

"2326و  5559 یس در سس گوجه فرنگیو سوس یتیا چیخوراك لوبکنسرو 

"2326و  4854کنسرو خوراك مرغ 

"2326و  6154با گوشت  یتیا چیکنسرو  لوب

"2326و  6695 یکنسرو  عدس

  



  24

يو کشاورز ییغذا

نام کاال  ردیف
استاندارد ملی 

  مربوطه

ISIRI  

شماره تعرفه گمرکی

   :ادامه انواع کنسرو     

و1604و16052000و2005و232620021000و  8165کنسرو انواع پلو 
  21039000و 21042000و 1602

"2326و  9492  گویکنسرو خورشت  م

"2326و  11327  ایمه با سویکنسرو خورشت ق

"2326و  9493  کنسرو دال عدس 

"2326و  8531  برگ مو يکنسرو دلمه 

"2326و  987  ند شده یتون فرآیزکنسرو 

"2326و  10770  ) ین ماهیمارل–بادبان ( یزه ماهیتون ون یکنسرو ساالد ماه

"2326و  9337) ین ماهیمارل-بادبان( یزه ماهیه نیکنسرو قل

"2326و  10752 یکنسرو کشک وماه

"2326و  9539  ا قرمر در آب نمک ید و لوبیا سفیب.کنسرو لو

"2326و  8572ا قرمز یکنسرو لوب

"2326و  7306 يا سبزوگوشت  تکه ایکنسرو لوب

"2326و  8572یا قرمز در سس گوجه فرنگیکنسرو لوب

"2326و  10749  تون باقارچ  یکنسرو ماه

"2326و  8457  صبور  یکنسرو ماه

"2326و  10751گو باقارچیکنسرو م

"2326و  9573  گو در روغن یکنسرو م

"2326و  8571یکنسرو نخود آبگوشت

"2326و  9338) ین ماهیمارل-بادبان( یزه ماهیکنسرو ن

"2326و  7706کنسرو تمشک 

"2326و  7308کنسرو خورشت فسنجان

"2326و  7307  کنسرو طاس کباب 

"12178و  2326  کنسروبالل کوچک

"6952و 2326  تن در آب نمک یکنسروما ه

"11326  ایسوباپلوعدسهیماکنسرو

  :انواع کمپوت    148
  23262008و  5086   یکمپوت نارنگ

"2326و  12179  کمپوت آناناس

"2326و  2485ل یکمپوت شل

"2326و  2485کمپوت کوجه سبز

"2326و  5490یب و گالبیکمپوت س

"2326و  10757بیکمپوت س

"2326و  2485- 3  یکمپوت گالب
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يو کشاورز ییغذا

نام کاال  ردیف
  استاندارد ملی مربوطه

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

:ادامه انواع کمپوت   

  23262008و  2485- 4کمپوت زردآلو

"2326و  2485-5کمپوت آلبالو

"2326و  9720السیکمپوت گ

"2326و  2485-8کمپوت هلو

"2326و  4776يویکمپوت ک

"2326و  5324وه مخلوط یکمپوت م

"2326و  2485 یکمپوت بطور کل

  691701و3544  د یشکرسف  149

  36791701و3544  قندحبه  150

  36801701و3544  قندکله  151

  36661701و3544  قندکلوخه  152

  1612207  )ک یلیالکل ات( اتانول   153

  19053100و  3719059090و 2395  ت یسکویب  154

  592190532و  2395  فر یو  155

  338129181400  یک خوراکیترید سیاس  156

  -2884   ییع غذایک مورد مصرف در صنا ید فسفر یاس  157

ه بلغــورو آرد یم شده بر پایحج  يهـا انـواع فرآورده  158

  )اصطالحاً پفک ( ذرت 

28801904و  2968

45091904  حجیم شده غالت به روش انفجاريفراورده  159

  20041000 6022و 3764  )پسیچ(سرخ شـده در روغن  ینیب زمیس يهاتکه  160

  239517041000و 8انواع آدامس    161

230316010000  س و کالباسیانواع سوس  162

  16021090و230416024900  همبرگر خام منجمد  163

  255021032000  ) کچاب (  یسس گوجه فرنگ   164

  255020029010و  761و  2326   یرب گوجه فرنگ  165

  خشک يچا  166
623 

 09022000(به استثناء0902

  )09021000و

  "3119  يسه ایک يچا  167

227922029000و  6307  مالت یدنینوش   168

19021100و 21319021900و  2393  یانواع ماکارون   169

12502202و  3845  گازدار ينوشابه ها   170
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يو کشاورز ییغذا  

نام کاال  ردیف
  استاندارد ملی مربوطه

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

2202 2837و  3414  بدون گاز  ينوشابه ها  171

2625010010و  1195انواع نمک طعام     172

در خوراك دام ، م فسفات مورد مصرف یکلس يد   173

  انیور و آبزیط

251328352600  

  72223012000و  3207   یپودر ماه   174

  44032201و  2441  قابل شرب  یمعدن يآبها   175

  255319059090- 2395  ک یک   176

  19059090   2554- 2395  کلوچه    177

  385021050000و 3964    یخوراک یخی يفرآورده ها   178

  245421039000و  2965  ساالد  يانواع سس ها   179

   1101 2393و  103  انواع آرد گندم   180

  66942201و  6267  شده  يبسته بند یدنیآب آشام  181

  2104 3827و  2326  سوپ آماده   182

  080620  2494و3123و17و545  کشمش   183

803و2496و2510و2710و2944  خرما   184

و  5314و  2721و285و395و

5313  

080410  

  08131000  11و2495  برگه زردآلو   185

  5689091020و  259-2و  259- 1  زعفران   186

  091091  14  زیره   187

و  4631، 4919، 218،4921  پسته و مغز پسته  188

15  

  080252و  080251

  259091020- 1  رنگ زعفران  189

  11620059000و  2326  ار شوریخ   190

531829021100  ییع غذایدر صنا هگزان مورد مصرف  191
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نساجی و چرم

  

  ردیف

  

نام کاال
  استاندارد ملی مربوطه

ISIRI  
شماره تعرفه گمرکی

  52030090  258  پنبه هیدروفیل     194

   481840و  56011000  1830- 1و2  )معمولی ،آناتومیک و بالدار(نوار بهداشتی     195

196  

  

  : انواع پوشک 

  1830481840 -  2و  3755   بچهپوشک کامل 

48184010  10688و  1830-2  پوشک کامل بزرگسال 

481840  2528و  1830-2  پوشک بچه 

  :انواع پتو     197

)63011000به استثناء ( 6301  6020  )از نظر برچسب و نشانه گذاري ( پتو   

از نظر ( خامه مورد مصرف درفرش پشمی دستباف   198

  ) برچسب گذاري

بند نشانه ( 456

  )گذاري
-  

   :انواع فرش ماشینی     199

  57فصل   1360)مشخصات فنی و اطالعات برچسب ( فرش ماشینی   

بر چسب و نشانه ( پلی استر % 55پشم % 45پارچه فاستونی    200

  )گذاري 

5932-

  95066210  6339  توپ هاي ورزشی باد شونده  201

  3204  7728و  7729  نساجیصنعتدرمورد مصرفهاي پیگمنتورنگرزيمواد  202

  -  1  پرچم جمهوري اسالمی ایران  203
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بسته بندي و سلولزي  

  

نام کاال  ردیف
استاندارد 

  ملی مربوطه

ISIRI  

شماره تعرفه گمرکی

16348171000پاکت پستی  204

  انواع جعبه هاي مقوایی مورد استفاده براي شیرینی ومواد غذائی   205
و  3341

10687  
  48191000و 48192010

206  
  627و4778   يدستمال کاغذ 

و48182000و48183000و481840

48181000  

  "  2420و4778  کاغذ توالت  207

  "   2421و4778  يحوله کاغذ  208

  731021و 76129090  1881  )سایر(ظروف فلزي غیر قابل نفوذ جهت بسته بندي مواد خوراکی    209

و  ییمواد غذا يفلز يمورد مصرف دربسته بند يپوششها  210
   2455   یدنیآشام

و32081030و32082020و32082030

  32089010و32089020و 32081020

  36050000  21   کبریت   211

مخصوص بسته بندي با الیه هاي پلی مري  و لفاف هاي چند الیه   212

  : آلومینیومی

   بسته هاي چند الیه مقوایی پلی مري با الیه آلومینیوم براي مواد خوراکی

6021  

بستگی به عوامل خاصی دارد که با توجه به 

عنصر اصلی سازنده ، ضخامت (کارکتر اصلی 

و با تشخیص )،چاپ و سایر شرایـط 

  .تعرفه گرددمسئولین گمرك تعیین 

"3191  کیسه هاي پالستیکی با الیه آلومینیوم جهت بسته بندي آب میوه 

کیسه هاي قابل انعطاف چند الیه از پلی و آلومینیوم براي بسته بندي مواد  

  غذایی به روش آسپتیک 
3116  

"

"  3115  لفاف هاي آماده شده با الیه آلومینیوم براي بسته بندي مواد خوراکی  

"  11548  )ساشه(لفاف هاي چند الیه جهت بسته بندي تک نفره مواد غذائی 

"  5938  تیوپ هاي چند الیه پلیمري آلومینیومی براي بسته بندي 

"  7345  بسته بندي زعفران ،کیسه هاي قابل انعطاف چند الیه با آلومینیوم  

از مواد ) استرال(شده  انواع بسته بندي موادخوراکی در ظروف شکل داده  

  پلیمري و ورق هاي آلومینیوم
3331  

"
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بسته بندي و سلولزي  

  

نام کاال  ردیف

استاندارد 

ملی 

  مربوطه

ISIRI  

شماره تعرفه گمرکی

213  
   :صنعت چوب  يه وروکش برایبر ، تخته الیتخته ف  
  انواع تخته خرده چوب   

9044  4410  

  4411  14092  )روکش مصنوعی(تخته خرده چوب و تخته فیبر  با روکش مالمینه 

  انواع تخته فیبر   

2-7416 
-3و 

و  7416
5-7416  

44103200  

  انواع تخته الیه   
و  3492

16418  
4412  

  315439219010  )چوب عنوان روکش مصنوعی  به( استخوانی ازنوع تزیئنی فورمیکاي

  44102100و 127444102900  )روکش هاي چوب(روکش طبیعی مورد مصرف در صنعت چوب  

  44192090و 48193000و 454348194000  پاکتهاي کاغذي سیمان وگچ    214

خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده هاي پوشک و نوار    215

  بهداشتی 
5530  47061000  

مصرف در فرآورده هاي بهداشتی یکبار  خمیر کاغذ مورد  216

مصرف پوشک و نوار بهداشتی
  4706لغایت  4701  5911

  :منسوج نبافته    217

   هیک الی ییپوشش رو– یپوشک و نوار بهداشت
3400  560311  

  560311  11386  الیه عبور دهنده و توزیع کننده– یپوشک و نوار بهداشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


