
 است شده اعالم ممنوع ارمنستان به هانآ واردات موقت طور به که ترکيه توليد یهاکاال ستفهر

 

 منجمد يا تازه یھما

 منجمد یھما

 یھما گوشت ديگر و یھما فيله

 اھآن ضايعات و گرد شاخ، استخوان،

 انھگيا ريشه و پياز

 اھ قارچ ا؛ھ شاخه ا،ھ الھن زنده، انھگيا ساير

 شده بريده ایھ گل و اھ غنچه

 گلسنگ خزه، ا،ھ چمن ا،ھ شاخه ا،ھ برگ

 منجمد يا تازه فرنگی گوجه

 منجمد يا تازه...فرنگی تره سير، پياز،

 منجمد يا تازه آن مختلف انواع و کلم

 منجمد يا تازه وھکا انواع

 منجمد يا تازه تربچه ، کرفس ، چغندر ، شلغم ، ويجھ

 منجمد يا تازه خيار

 منجمد يا تازه سبزيجات ساير

 منجمد سبزيجات

 خشک سبزيجات

 خشک حبوبات

 گرده انواع

 خشک يا تازه موز

 خشک يا تازه گارسينيا انبه، گواوا، آووکادو، آناناس، انجير، خرما،

 خشک يا تازه مرکبات

 خشک يا تازه انگور

 تازه پاپايای ندوانه،ھ خربزه،

 تازه به ، گالبی ، سيب

 تازه سياه توت آلو، شليل، لو،ھ آلبالو، گيالس، زردآلو،

 تازه ایھ ميوه ساير

 خشک ميوه

 وانيل

 غيره و بو برگ آويشن، زردچوبه، زعفران، زنجبيل، جات، ادويه

 ذرت

 غالت انواع

 روغنی محصوالت ساير ایھ ميوه و اھ دانه

 کاشت برای اھکود ا،ھ ميوه ا،ھ بذر

 کش حشره دارويی، عطر، دافھا برای اھآن مشتقات و انھگيا

 يتونز روغن

 یھگيا يا حيوانی روغن يا چربی از ايیھن محصول يا ترکيب مارگارين؛

 کاکائو بدون شکر از شده ساخته ایھ شيرين

 کاکائو حاوی ایھ خوراکی ساير و شکالت



 غالت از آماده غذای

 آرد از جات شيرينی ، نان

 سرکه با شده کنسرو اھ آجيل ا،ھ ميوه سبزيجات،

 فرنگی گوجه رب

 منجمد نه و سرکه با نه شده، کنسرو سبزيجات ساير

 طبيعی عصاره ماته، چای، ، وهھق

 خردل آماده، سس سس، يهھت اوليه مواد

 برگ سيگار سيگار،

 غيره و تتون

 دريا آب کلريد؛ سديم نمک،

 شن

 طبيعی ایھ ساينده سنگ، انواع

 ...چخماق سنگ ريزه، سنگ رودخانه، سنگ سنگ، انواع

 منيزيم اکسيد سوخته؛ شده، ذوب طبيعی، منيزيم کربنات

 سيمان

 خام غير - نفتی ایھ فرآورده نفت،

 مايه و طبيعی گاز

 پارافين واکس، وازلين،

 آسفالت قير، مخلوط

 وزن اضافه ایھدارو دارو، انواع

 مشابه محصوالت و باند تنظيف، پنبه،

 داروسازی لوازم

 ازت ، شيميايی يا معدنی ایھکود

 عنصر ٣ يا ٢ از شيميايی يا معدنی ایھکود

 رنگی ایھ الک

 ٣٢٠٣ از متفاوت ديگری ایھرنگ ، ٣٢٠٥ يا ٣٢٠٤

 براق مايعات لعاب، آماده، رنگدانه

 آب بی محيط در شده حل ایھ الک و اھ رنگ

 آبی محيط در شده حل ایھ الک و اھرنگ

 چسبی ایھ رتگ ا،ھ الک و اھ رنگ ساير

 آماده ایھ کن خشک

 بندی بسته برای رنگ ر،ھم رایب فويل رنگ، توليد برای رنگدانه

 نریھ ایھ رنگ

 قير سيمان باغابانی، نقاشی، ساز، و ساخت شيشه، برای بتونه

 موارد ساير و آميزی رنگ يا نوشتن برای رھجو چاپ، رنگ

 الستيکی مواد اسانس، ضروری، ایھ روغن

 معطر مواد مخلوط

 ادکلن و عطر

 تزئينی وسايل

 مو محصوالت

 دندان و انھد داشتھب محصوالت



 کننده خوشبو حمام، اصالح، لوازم

 صابون

 شوينده مواد

 پوست چرم، برای نساجی ایھ فرآورده

 آماده ایھ شمع و مصنوعی ایھ شمع

 نقليه وسيله کف، مبلمان، کفش، پليش

 مشابه محصوالت و نازک پارافين شمع ، شمع

 دندانپزشکی ترکيب بتونه خمير

 کازئين ایھ چسب ؛ کازئين

 آماده چسب

 تسليحات ، مه ضد سيگنال ، باران سيگنال آژير، بازی، آتش لوازم

 اشتعال قابل مواد از حاصل محصوالت و اھآلياژ ساير و اھ فروسرين

 فروشی خرده برای شده بندی بسته عکاسی محصوالت فتوشيميايی، محصوالت

 گرافيت بر مبتنی محصوالت و گرافيت

 حيوانی سنگ ذغال طبيعی؛ معدنی مواد فعال، کربن

 رزين روغن و الکل رزينی، ایھاسيد و رزين

 کننده عفونی ضد ، گياه رشد کننده تنظيم و رشد ضد ، کش حشره

 اھکاتاليزور و اھ ندهھد شتاب

 شکن مه يخ، زد مايع

 یھآزمايشگا يا تشخيصی پشتيبانی با ايیھسيگنال

 ازیس قالب برای نياز مورد لوازم و قالب توليد برای ندهھد اتصال مواد

 اوليه ایھ شکل و الکيدی اپوکسی، ایھ برزين اتر، کربنات، پ، استال پلی ایھ رزين

 پالستيکی لوله و قالب ميله، نخ،

 پالستيکی اتصاالت شيلنگ، ، لوله

 سقف ديوار، ، کف پالستيکی ایھروکپوش

 پالستيک اليه ، نوار ، فويل ، غشا ، ورق ، کاشی

 نباشد تخلخلم پالستيکی، غير نوار يا ورق کاشی،

 غيره و پالستيکی نوار يا ورق ، کاشی

 پالستيک از شده ساخته داشتیھب لوازم چنين و دوش ، حمام

 پالستيک جنس از ... نقل و حمل بندی، بسته برای لوازم

 پالستيکی داشتیھب لوازم آشپزخانه، پالستيک لوازم

 ساز و ساخت پالستيکی لوازم

 ٣٩٠١ ایھ موقعيت در يگرد مواد پالستيکی، مواد ساير -٣٩١٤

 نشده ذوب الستيک ترکيبات

 نشده ذوب الستيک از شده ساخته محصوالت ساير

 نرم شده، ذوب رزين از نوار ورق، کاشی،

 نرم شده، ذوب رزين از شيلنگ لوله،

 شده ذوب الستيک از تسمه، يا قرقره نقاله، تسمه

 ماشين پنوماتيک نو الستيک

 ينماش پنوماتيک دوم دست الستيک

 واھ الستيکی محفظه



 نرم و شده ذوب الستيکی از دارويی و داشتیھب محصوالت

 نرم و شده ذوب الستيک از شده يهھت البسه

 نرم شده ذوب الستيک از شده يهھت لوام ساير

 حيوانات انواع برای ارھم محصوالت .سازی، تمبر مخصوص محصوالت

 اھ جعبه ، ديگر ایھ کيف انواع شکاری، دوربين عينک، پول، کيف چمدان، کيف،

 ترکيبی يا اصل چرم از شده يهھت لباس جانبی لوازم و پوشاک

 مصنوعی يا اصل چرم از شده يهھت محصوالت ساير

 طبيعی خز از شده ساخته موارد ساير و لباس جانبی لوازم ، طبيعی خز با لباس

 چوب زغال

 متر ميلی ٦ => ضخامت اليه چند ایھ چوب ساير روکش، ، آستر :ورق

 المينت چوب، شبيه کاشی

 چوبی مواد ساير يا چوب از ايیھ تخته چنين و چوب الياف ایھ تخته

 مشابه موارد و اھ آينه ، اھ عکس ، تصاوير برای چوبی ایھ قاب

 ... چوبی کفش قالب چوبی، مو قلم دسته چوب، ایھ تکيه ابزار

 ... سقف رس خاک ؛ پارکت ی،ب.چ ساز و ساخت ایھ پنل ، چوب :نجاری موارد ساير و نجاری

 غذاسازی و آشپزخانه چوبی لوازم

 چوبی تزيينی اقالم ساير و مجسمه ، راتھجوا جعبه .شده جاسازی و موزاييکی چوبی وسايل

 آن از شده يهھت محصوالت و اھ بافت ا،ھ پنبه چوب

 لوف از شده يهھت محصوالت حصيری، محصوالت ساير ، سبد

 دست با یھشکلد قابل مقوا و کاغذ گچ؛ جنس از نه ، مقوا و کاغذ

 غشايی پنبه داشتی،ھب يا خانگی مصارف برای کاغذ ديگر انواع ديگر سفره ، دستمال

 ديواری کاغذ ،

 نشده گچکاری مقوای

 نشده گچکاری ایھمقوا و اھکاغذ ساير

 براق شفاف ایھکاغذ ساير و روغنی ایھکاغذ ی،ھگيا یھکا کاغذ

 هالي چند ایھمقوا و اھکاغذ

 شده سوراخ يا دار طرح ، راه راه شده، تا مقوا و کاغذ

 کپی و چاپ برای کاغذ انواع

 شده گچکاری ایھمقوا و اھکاغذ

 روکش ديواری، کاغذ غشايی پنبه مقوا، کاغذ،

 کاغذی ایھ ورق و صفحات ، صافی ایھ بلوک

 پنجره شفاف کاغذ ا؛ھ ديوارپوش ساير و ديواری کاغذ

 چاپ یاھکاغذ ساير و کپی کاغذ

 کيف جعبه، نوشتاری، کارت مقوايی، و کاغذی پاکت

 البسه خانگی، و داشتیھب ایھکاال ساير توالت، دستمال

 غشا مقو، کاغذ، از شده ساخته بندی بسته لوازم ساير و گونی ، جعبه

 غيره و تقويم ، سفارش کتاب فرم، دفترچه، دفتر،

 تجاری ایھ مارک مقوايی، يا کاغذی ایھ مارک انواع

 کاغذ از شده ساخته ایھ دسته - ای پايه ایھ بست بست، ، رول

 مشخص ایھ اندازه و اھ برش در اھ ديواری ،کاغذ مقوا ، کاغذ انواع ساير

 مشابه چاپی مواد و اھ جزوه ا،ھ دفترچه ، شده چاپ ایھکتاب



 کودکان برای آميزی رنگ يا نقاشی ، نقاشی ایھ کتاب

 عکس ایھ کتاب

 ...پيام ، تبريک چاپ با ايیھکارت پستال، کارت

 چاپی ایھ تقويم انواع

 اھ عکس و چاپی توليدات جمله از ، چاپ محصوالت ساير

 ای پارچه ایھ پوش کف ساير و بافتی ایھ فرش

 ساز دست - ای پارچه ایھ پوش کف ساير و شده بافته ایھ فرش

 دار طرح ای پارچه ایھ پوش کف ساير و اھ فرش

 طرح بدون ای پارچه ایھ پوش کف ساير و اھ فرش

 ای پارچه ایھ پوش کف ساير و اھفرش ديگر

  پسران و آقايان برای مشابه بافتنی ایھلباس و کاپشن بارانی، پالتو، کت،

 دختران و اھ خانم برای مشابه بافتنی ایھلباس و کاپشن بارانی، پالتو، کت،

 پسران و آقايان برای مشابه تريکو و بافتنی ایھلباس ديگر و شلوار ، بليزر ، کاپشن ، شلوار و کت

 دختران و اھ خانم يک برای مشابه تريکو و بافتنی ایھلباس و دامن ، لباس ، بليزر ، ژاکت ، شلوار و کت

 پسرانه و مردانه تريکو و بافتنی ایھ نھپيرا

 دختران و اھ خانم يک برای مشابه تريکو و بافتنی ایھلباس و بليز

 پسران و آقايان برای تريکو و بافتنی صوالتمح و خواب لباس زی، لباس

 دختران و اھ خانم برای تريکو و بافتنی ومحصوالت خواب لباس می،ھسر لباس

 تريکو و بافتنی از غير مشابه محصوالت و بلوز ، شرت تی

 تريکو و بافتنی محصوالت ساير و جليقه کت، ، پوليور ، ژاکت

 اھآن یجانب لوازم و کودکان تريکو و بافتنی لباس

 تريکو و بافتنی اسکی ، ورزشی ایھ کن گرم

 ٥٩٠٣ ایھکد با تريکو و بافتنی لباس ، ٥٩٠٧ يا ٥٩٠٦

 تريکو و بفتنی ایھ لباس ساير

 تريکو و بافتنی خانه برای کف بدون ایھ کفش و جوراب و شلواری جوراب

 تريکو و بافتنی دستکش انواع

 تريکو جنس از لباس آماده قطعات ساير

 پسرانه يا مردانه مشابه ایھ لباس ساير و – کاپشن ، بارانی ، شنل ، پالتو

 دختران و اھ خانم برای مشابه ایھ لباس ساير و – کاپشن ، بارانی ، شنل ، پالتو

 پسرانه يا مردانه مشابه ايیھلباس و شلوار ، بليز ژاکت، شلوار، و کت

 دختران و اھ خانم برای مشابه ايیھلباس و شلوار ، بليز ژاکت، شلوار، و کت

 مردانه ایھ نھپيرا

 زنانه لباس و نھپيرا انواع

 پسران و آقايان برای مشابه محصوالت ساير و زير لباس

 دختران و اھ خانم برای مشابه محصوالت ساير و زير لباس

 آن جانبی محصوالت و کودکانه لباس

 البسه جانبی محصوالت

 غيره و اسکی ، ورزشی ایھ کن گرم

 مشابه محصوالت ساير ساسبند، کمربند، زير، لباس

 اھ شال انواع

 مشابه کاالی و روبند شنل، گردنبند، ، شا



 گردن دستمال و پاپيون ، کراوات

 دستکش

 البسه جانبی لوازم

 مسافرای پتوی پتو،

 آشپزخانه و توالت حوله ، ارخوریھنا برای سفره انواع مالفه، انواع

 روتختی پرده؛

 تزيينی محصوالت ساير

 بندی بسته برای اھ پاکت و اھ گب

 وکمپينگ زدن چادر برای وسايل ساير قايق؛ چادر؛ پتو، برزنت،

 لباس الگوی و قالب جمله از ، آماده مواد ساير

 دو دست محصوالت ساير و لباس

 پالستيکی يا الستيکی رويه و کف با آب ضد ایھ کفش

 پالستيکی يا الستيکی رويه و کف با آب کفش ديگر انواع

 و مصنوعی يا طبيعی چرم ، پالستيک ، الستيک از شده ساخته کف با ايیھ کفش

 طبيعی چرم از شده ساخته رويه

 و مصنوعی يا طبيعی چرم ، پالستيک ، الستيک از شده ساخته کف با ايیھ کفش

 ای پارچه محصوالت از شده ساخته رويه

 اھ کفش ساير

 اھآن قطعات و ساقبندھمشاب موارد و کفی کفش، قطعات

 مو تور ای؛ پارچه کاله بافتنی، کاله کپی، کاله

 اھ کاله ساير

 کاله ایھبند بادبزن، پايه، ، روکش آستر، روبان،

 آفتاب محافظ ایھچتر و اھچتر

 مشابه موارد و سواری اسب برای شالق عصا،

 ٦٦٠٢ يا ٦٦٠١ ایھکد برای جانبی لوازم و تزئينات ، قطعات

 غير و ،پرپرندگان ایھقسمت ساير و پوست

 اھآن از محصوالت و مصنوعی ایھ ميوه و برگ ، گل

 مشابه لوازم و مصنوعی موژه و ابرو و ريش کالگيس،

 طبيعی سنگ از (سنگ تخته جمله از) سنگ گرد ازآن، حاصل محصوالت ساير و يادبود بنای ساخت برای (سنگ تخته از غير سنگ

 ديگر التمحصو چنين و آب ساينده ديسک ، تراش سنگ ، آسياب

 مواد ساير يا مقوا ، کاغذ ، پارچه جنس از مصنوعی يا طبيعی ساينده دانه يا پودر

 ورميکوليت ؛ معدنی پشم ، اره خاک

 گچ از ايیھ مخلوط يا گچ بر مبتنی محصوالت

 آن از حاصل محصوالت و آزبست شده فرآوری الياف

 اھآن از حاصل محصوالت و پوششی مواد

 معدنی مواد ايرس از و و سنگی محصوالت

 سراميکی ساختمانی مصالح و نسوز آجر

 نسوز سراميکی ساختمانی مصالح ساير

 لعاب بدون و روکش برای سراميکی ایھ کاشی

 کشاورزی و فنی دافھا برای سفالی ظروف

 سفال از مشابه داشتیھب لوازم وان، ، سينک



 پرسلن جنس از خانگی محصوالت ساير و آشپزخانه ظروف

 چينی از غير – خانگی محصوالت ساير و نهآشپزخا ظروف

 سفال از تزئينی لوازم ساير و مجسمه

 سفالی محصوالت ساير

 ديده جال يا و ديده حرارت صيقلی، سطح با شيشه

 ديگر شکل به شده کار يا دار لعاب دار، سوراخ ، شده حکاکی ترک، طرح با ايیھ شيشه

 خطر بی تیھ شيشه

 ای آينه شيشه

 ای شيشه ظروف ساير و اھ آمپول ، اھ شيشه ، اھ بطری

 مشابه موارد و منزل دکوراسيون ای، شيشه ظروف

 اپتيکی لوازم و شداریھ ایھ نشانه برای ای شيشه وسايل

 شيشه ساز، و ساخت برای گری ريخته يا فشرده ای شيشه حصوالت

 ويترين

 دارويی و داشتیھب ی،ھآزمايشگا دافھا برای ای شيشه ظروف

 ای؛ شيشه چشم فروشی؛ رھجوا برای مصرفی موارد غير به ای يشهش ایھ مونجوق

 کوچک ایھ گوی .مشابه موارد ساير و مجسمه

 آن مشتقات و فايبرگالس محصوالت

 ای شيشه محصوالت ساير

 الماس جز به گران نيمه و گران ایھ سنگ

 شده فرآوری يا مصنوعی گران نيمه و گران ایھ سنگ

 گرد ؛ (گالوانيزه پالتين شامل) طال

 شده فرآوری نيمه يا خام پالتين روکش ، طال يا نقره ، اھگرانب غير فلزات

 طالسازی لوازم

 اھگرانب فلزات از قطعاتی نقره، يا طال از شده ساخته دستی صنايع

 زيوراالت

 نھآ آلياژ

 داغ غلتک متر، ميلی ٦٠٠ = <عرض زنگ ضد فوالد از شده ساخته يا نھآ از صاف غلتک

 متر ميلی ٦٠٠ >عرض زنگ ضد فوالد از شده ساخته يا نھآ از صاف غلتک

 سرپوش با متر ميلی ٦٠٠ >عرض زنگ ضد فوالد از شده ساخته يا نھآ از صاف غلتک

 زنگ ضد فوالد يا نیھآ غلتک از شده ساخته ایھ ميله

 بيشتر پردازش بدون زنگ ضد فوالد از يا نیھآ ایھ ميله

 زنگ ضد فوالد از يا نیھآ ایھ ميله

 فوالد يا نھآ از خاص ایھ قالب ، گوشه

 فوالدی و نیھآ ایھ سيم

 متر ميلی ٦٠٠ > عرض با مقاوم فوالد از صاف غلتک

 از شده ساخته ويژه مشخصات با اشکال و زوايا ، گوشه ، ديگر ایھ ميله انواع ساير

 غيره و خوردگی برابر در مقاوم فوالد

 گیخورد برابر در مقاوم فوالد از فلزی ایھ سيم

 مقاوم فوالد از مختلف خاص ایھ قالب ا،ھ گوش ا،ھ ميله ساير

 کيفيت با فوالد از فلزی ایھ سيم ساير

 شده داده جوش خاص ایھ قالب ، اھ گوشه سياه؛ فلز از شده ساخته ایھ سازه



 چدن از شده ساخته توخالی ایھ قالب و شيلنگ ، لوله

 چدن از غير زنگ ضد دفوال از شده ساخته توخالی ایھ قالب شيلنگ، لوله،

 سياه فلز از شده ساخته توخالی ایھ قالب شيلنگ، لوله،

 سياه فلز از شده ساخته شلنگ يا لوله اتصاالت

 سياه فلز از اھآن قطعات و فلزی ایھ سازه

 سياه فلز از شده ساخته ، ليتر ٣٠٠ <:مشابه ظرفيت و مخزن، انبار،

 سياه فلز از شده ساخته ، ليتر ٣٠٠ =>:مشابه ظرفيت و جعبه مخزن،

 سياه فلز از مايع يا فشرده گاز ظروف

 سياه فلز از شده ساخته مشابه محصوالت و زنجير ، طناب خورده، پيچ طناب

 سياه فلز از توری و قفس ایھ نرده فلزی، ایھ بافت

 سياه فلز از آن قطعات و اھ زنجير

 سياه فلز از دستگيره پيچ، ميخ،

 سياه فلز از مشابه لوازم و ميخ ره،ھم پيچ،

 سياه فلز از بافندگی و دوخت لوازم و سوزن

 سياه فلز از آن لوازم و فنر

 سياه فلز از شده ساخته گاز اجاق گرمايشی، ایھ کوره

 سياه فلز از شده ساخته اھآن قطعات و برقی غير ، مرکز حرارت برای اھرادياتور

 سياه فلز از شده ساخته اھآن عاتقط و خانگی لوازم ساير يا آشپزخانه ، غذاخوری وسايل

 سياه فلز از شده ساخته اھآن قطعات و داشتیھب يزاتھتج

 سياه فلز از شده ذوب فلزی محصوالت سار

 سياه فلز از محصوالت ساير

 آلومينيومی پروفيل و ميله

 متر ميلی ٠٫٢ <ضخامت با ، آلومينيومی نوار ، ورق

 پايه محاسبه دونب متر ميلی ٠٫٢ => ضخامت ، آلومينيوم فويل

 آلومينيومی شلنگ و لوله

 شيلنگ يا لوله آلومينيومی اتصاالت

 آن قطعات و آلومينيومی ایھ سازه

 ليتر ٣٠٠ >=حجم با آلومينيوم جنس از غيره و ظرف بشکه،

 اھآن قطعات و داشتیھب لوازم ؛ آشپزخانه ، خوری ارھنا برای آلومينيومی اقالم

 آلومينيومی محصوالت ساير

 روی فلز از شده ساخته محصوالت ساير

 ...داری جنگل داری، باغ کشاورزی، در مصرف برای دستی لوازم

 اره تيغ دستی؛ اره مختلف انواع

 دستی ابزار ساير و فلز برش برای قيچی انبر،

 چندکتره آچار

 ماشيناالت برای نه دستی، ابزار ساير

 ٨٢٠٢ یاھکد برای شده مشخص مجموعه يا ابزار چند يا دو -٨٢٠٥

 حفاری ، فلز دادن فشار ، آالت ماشين برای دستی ابزار

 مکانيکی دستگاه يا آالت ماشين و ابزار برای برش تيغه برای چاقو

 فلزی سراميک جنس از ابزار برای مشابه موارد و نازل ، تيزکن سنگ قلع،

 نوشيدنی يا غذا يهھت برای کيلوگرم ١٠ >= دستی مکانيکی ایھ دستگاه



 اھچاقو

 آن ایھ تيغه و تيغ نواعا

 آن ایھ تيغه و قيچی انواع

 ديگر لوازم و پديکور يا مانيکور ابزار ؛(قصاب ، کاغذ ، مو)اھ قيچی ساير

 غذاخوری و آشپزخانه ظروف ساير و کره ی،ھما چاقوی ليوان، جا سطل، چنگال، قاشق،

 گران غير ایھفلز از کليد و قفل

 گران رغي ایھفلز از آويز پوش، در دستگيره،

 اھگرانب غير فلز از شده ساخته نسوز قفسه

 اھگرانب غير فلز از شده ساخته ...رھم ، کاغذ دارندهھنگ و قلم ، کاغذ جعبه ، کارت ، پرونده قفسه

 اھگرانب غير فلز از موارد ساير و گيره ، اداری گيره ، بست

 اھگرانب غير فلز از آينه .ديگر آالت زيور و مجسمه .برقی غير و مشابه مواردی و زنگ

 اتصاالت بدون يا با اھگرانب غير فلز از شده ساخته پذير انعطاف لوله

 اھگرانب غير فلز از براق رهھم ؛ دست اين از ،مواردی قالب ، دست سر دکمه

 اھگرانب غير فلزات از غيره و پوش در بطری، کھکال پنبه، چوب

 اھگرانب غير فلز از شده ساخته ديگر ایھنماد و نماھرا ایھتابلو

 فلزی کاربيد يا اھگرانب غير فلز از مشابه موارد ساير و اھالکترود نوار، لوله، ميله، سيم،

 بخار بخاری با آبگرمکن مرکزی؛ غير گرمايش - بخار ديگ

 ٨٤٠٢ کد از غير مرکزی گرمايش آبگرمکن

 استيلن ژنراتور گاز؛ ژنراتور

 بخار ایھ توربين ساير و گرم آب توربين

 جرقه با داخلی احتراق موتور

 سازی فشرده احتراق با داخلی احتراق موتور

 داخلی احتراق ایھموتور قطعات

 تغذيه منبع ساير ديگر، ایھموتور

 مايع باالبر پمپ،

 مطبوع ويهھت کمپرسور پمپ،

 واھ ويهھت دستگاه وا،ھ ويهھت منبع

 مکانيکی کوره ؛ گاز يا جامد سوخت ، اشتعال قابل مايع

 الکتريکی غير زباله سوزاندن مشعل جمله از ی،ھآزمايشگا يا صنعتی کوره

 حرارتی پمپ ديگر؛ يا برقی برودتی يزاتھتج ساير و فريزر ، يخچال

 برقی غير اينرسيايی غير آبگرمکن ؛ یھآزمايشگا يا صنعتی مواد پردازش دستگاه

 شيشه يا فلز از غير پردازشگر ديگر، غلتکی دستگاه يا غلتک

 گاز يا مايع فيلتر مرکز؛دستگاه از گريز کن خشک ، سانتريفيوژ

 بسته دستگاه زدن؛ برچسب ماشی کننده، بندی بسته و پر ماشين ظرفشويی، ماشين

 گازدار ایھ نوشابه بندی

 وزنه ترازو

 نشانی آتش کپسول پودر؛ يا مايع پاشش با ريختن برای مکانيکی دستگاه

 جک ؛ گيره ، رهقرق چندکاره؛ باالبر و ای قرقره چند جرثقيل

 تخليه يا باالبر يزاتھتج با ديگر لودر کاميون؛ لودر

 غيره و تخليه يا بارگيری جابجايی، کردن، بلند برای دستگاه

 رو خود ، جاده غلتک و مالت بيل، گريدر، بولدوزر،



 روبی برف ؛ خاک حفاری يا حفر فراوری، تسطيح، جابجايی، برای ايیھ مکانيزم و ديگر ایھ دستگاه

 ٨٤٢٥ ایھ کد برای قطعات -٨٤٣٠

 چمن و خاک و زمين فراوری جنگلداری، باغداری، کشاورزی، آالت ماشين

 ماشين پرس؛ زراعی، محصوالت برداشت کشاورزی، برای اھ مکانيزم و ماشين

 کشاورزی محصوالت ساير يا اھ ميوه ا،ھتخم سازی مرتب و کردن تميز دستگاه زنی؛ چمن

 شير فراوری و پردازش زاتيھتج ، شيردوشی دستگاه

 طيور پرورش و کشی جوجه دستگاه زنبورداری؛ طيور، پرورش باغداری، جنگلداری، ، کشاورزی يزاتھتج

 آرد آسياب صنعت برای يزاتھتج ؛ خشک حبوبات و اھ دانه سازی مرتب و کننده تميز دستگاه

 موارد ساير در نشده ذکر صنعتی نوشيدنی يا غذا سازی آماده يزاتھتج

 کتاب دوخت آالت ماشين جمله از صحافی، يزاتھتج

 برش ایھ ماشين انواع جمله از مقوا يا کاغذ ، کاغذ توليد برای ديگر يزاتھتج

 چاپ برای ليتوگرافی سنگ استوانه، ورق، چاپ ایھ ماشين ساخت برای يزاتھتج آالت، ماشين

 اھآن قطعات فکس، و صويریت ایھ دستگاه ، کپی ایھ دستگاه ، ديگر ایھچاپگر چاپ؛ يزاتھتج

 ای پارچه ایھ رشته ساخت دستگاه

 اليافی و دوزی حاشيه بافندگی، دستگاه

 اھآن قطعات و مکمل و کمکی يزاتھتج

 شستشو ایھ u1726 . 15 ماشين

 نساجی پارچه زدن برش شدن، جمع پوششی؛ مواد کاری، نخ فرآوری، رنگرزی، اتو، شستشو، برای يزاتھتج

 سوزن خياطی، چرخ مخصوص خياطی؛لوازم چرخ

 دوخت از غير ايیھ ماشين ، اھکاال ساير يا دار خز يا چرمی کفش توليد برای يا چرم، يا خز توليد برای يزاتھتج

 متالورژی در استفاده مورد گری ريخته دستگاه قالب، ، مبدل

 اھآن برای غلتک و سيلندری آالت ماشين

 مواد حذف با ديگر ایھفرايند يا پرتو يا ديگر نور يا رليز طريق از مواد پردازش برای آالت ماشين

 تراش ماشين

 برش ، فرز ، ماشينکاری ، حفاری آالت ماشين

 فلزکاری ایھفعاليت ساير بتونی، فلز تراشکاری ، زنی سنگ ، ساينده دستگاه

 سراميک و فلز پردازش فلزات، ساير اره سازی، دندان کردن، پودر کردن، آسياب زنی، سنگ آالت ماشين

 فلز پردازش پرس حفاری؛ زدن، کردن،برش خم زنی،؛ رھم با فلزکاری آالت ماشين

 مواد حذف طريق از نه فلزی ایھ سراميک يا فلزات پردازش برای آالت ماشين ایھابزار ساير

 شيشه يا مشابه مواد يا آزبست سيمان بتن، سراميک، سنگ، سرد فراوری برای آالت ماشين ار

 مشابه جامد مواد يا جامد ایھ پالستيک ابونيت، استخوان، پنبه، چوب چوب، فراوری ایبر آالت ماشين

 توکار يا يدروليکیھ پنوماتيک، موتور با دستی ایھابزار

 کند می کار گاز با که سطحی حرارتی ایھھدستگا ؛ ٨٥١٥ ایھکد برای نه برش، جوشکاری، برای يزاتھتج

 پول صندوق گر؛ حساب با مشابه ایھھدستگا ساير و بليط و پستی تمبر دسگاه حسابداری، حسابگر

 اھآن ایھ بلوک و اھ رايانه

 معدنی مواد ساير و معدنی ایھ سنگ کننده مخلوط و خردککنده-شستشو يزاتھتج

 گری ريخته و گيری قالب برای گچ آگلومرات مان،سي سراميک، ترکيب ، جامد معدنی ماده جامد؛

 مواد اين از شده ساخته مواد يا پالستيک يا الستيک توليد برای يزاتھتج

 اند نشده گنجانده ديگر ایھکد در که منحصر ایھعملکرد دارای مکانيکی ایھھدستگا و آالت ماشين

 پالستيک يا الستيک معدنی، مواد ،شيشه فلز، گری ريخته برای قالب گری؛ ريخته مدل گری؛ ريخته پد

 مشابه ظرفيت يا مخزن بخار، ديگ لوله، برای شير آب، شير



 غلتکی يا توپی ياطاقان

 کمربندی و دار چرخ گيربکس؛ دار، دندانه ياطاقان؛ محور،

 مکانيکی کننده غليظ ؛ فلزی ایھ ورق مواد ساير با اھ ورق از ترکيبی

 ندارند مشابه قطعات ساير و سيم دکمه، عايق، تريکی،الک اتصال که يزاتھتج از ايیھقسمت

 الکتريکی وموتور ژنراتور

 برقی مبدل برقی، نيروگاه

 ٨٥٠٢ و ٨٥٠١ ایھکد ماشيناالت برای قطعات

 الکتريکی جريان مبدل

 شده مغناطيسی محصوالت و ثابت ربا نھآ الکتريک، ربای نھآ

 اھآن ایھفيلتر با مراهھ الکتريکی ایھ باتری

 برقیجارو

 خانگی برقی لوازم

 برقی تراش ريش

 داخلی احتراق موتور اندازی راه برای الکتريکی يزاتھتج

 کن خشک يخ، ضد شيشه، کن پاک برف برقی، دزدگير روشنايی، يزاتھتج

 حمل قابل برقی قوه چراغ

 یھآزمايشگا يا صنعتی برقی کوره

 عملياتی ساير يا ليزری الکتريکی، جوشکاری دستگاه

 خانگی برقی ایھ بخاری ساير فضا؛ گرمايش و الکتريکی دستگاه رقی؛ب بخاری

 يا دريافت برای ديگری دستگاه ارتباطات؛ ساير يا مراهھ تلفن شبکه برای تلفن دستگاه

 اھ داده ساير يا تصويری ، صوتی ایھ داده انتقال

 الکتريکی کننده تقويت فرکانس تلفن، گيرنده بلندگو؛ ميکروفون،

 صدا توليد يا ضبط يزاتھتج

 صدا ضبط برای اھ رسانه ساير - "وشمندھ کارت" ، ديسک

 ضبط ایھ دوربين و ديجيتال ایھ دوربين تلويزيون، يا راديو برای انتقال ایھ دستگاه

 تلويزيونی ارتباطات برای گيرنده يزاتھتج پروژکتور؛ و مانيتور

 نقليه وسايل حرکت ايمنی از يناناطم - الکتريکی شدارھ دستگاه

 تصويری يا صوتی سيگنال الکتريکی ایھ تگاه

 قطعات و برقی خازن

 الکتريکی مقاومت

 ١٠٠٠ => ولتاژ صورت در مدار از محافظت يا سوئيچينگ برای الکتريکی دستگاه

 کابل يا سيم فيبر، برای نوری اتصال ولت؛

 الکتريکی زملوا ایھ پايه ساير و تابلو ميز، کنترل، پانل

 ٨٥٣٥ ایھکد برای قطعات -٨٥٣٦ -٨٥٣٧

 حاللی قرمز، مادون يا وی يو گازی، يا ای رشته ایھ المپ

 کريستال نور؛ به حساس ادیھ نيمه دستگاه ؛ ادیھ نيمه دستگاه و ترانزيستور ديود،

 پيزوالکتريک

 الکترونيکی مجتمع ایھمدار

 رمنحص ایھعملکرد با الکتريکی اتومبيل و يزاتھتج

 نوری فيبر کابل شده؛ بندی عايق الکتريکی فرستنده ديگر و کابل عايق، سيم

 کربن محصوالت ساير و باتری ، سنگ ذغال المپ ، برس ، کربن الکترود



 ای ماده رھ از الکتريکی ایھ عايق

 عايق اتصاالت .عايق، مواد از الکتريکی يزاتھتج عايق تقويت

 اھتراکتور مکانيکی شدارھ دستگاه تراموا؛ و نھآ راه خطوط برای خطی ایھ دستگاه

 نفر ١٠ از بيش جابجايی برای موتوری نقليه وسيله

 سواری خودروی

 بار حمل برای موتوری نقليه وسيله

 ويژه نقليه وسيله

 ٨٧٠١ ایھکد نقليه وسايل برای موتور -٨٧٠٥

 ٨٧٠١ ایھکد نقليه وسايل برای قطعات -٨٧٠٥

 موتور بدون ایھ دوچرخه

 ٨٧١١ ایھکد نقليه وسايل برای قطعات -٨٧١٣

 آن قطعات و نوزاد کالسکه

 اھآن قطعات و تريلر نيمه و تريلر

 غيره و شناور ایھ سازه

 ديگر نوری عنصر و لنز ؛ نوری فيبر

 آن قطعات و نوری وسايل و عينک قاب،

 ديگر موارد يا محافظت تر،ھب ديد برای نوری وسايل و عينک

 اھ ياب دور .ديگر و واشناسیھ ، شناسی اقيانوس ، یتوپوگراف ابزار و دستگاه

 دستی برداری نقشه ؛ رياضی محاسبه ، گذاری عالمت ، رسم ایھابزار

 پزشکی در استفاده مورد لوازم و يزاتھتج

 درمانی تنفس جسمانی، سالمت روانشناختی، آزمون درمانی، مکانيکی دستگاه

 بدن مصنوعی اعضای ارتوپدی، دستگاه

 ماده يک مکانيکی خصوصيات ساير يا ارتجاعی خاصيت سختی، آزمايش برای ستگاهد و ماشين

 سنج رطوبت ، سنج فشار ، ، دماسنج سنج، غلظت

 گاز يا مايع متغير مشخصات ساير يا سطح ، مصرف ميزان گيری اندازه برای یھدستگا

 اھميکروتومر ؛ شيميايی يا فيزيکی تحليل و تجزيه دستگاه

 برق يا گاز ، مايعات برای اندازگيری دستگاه

 استروبوسکوپ .مشابه ایھ دستگاه و سنج دور شمار؛ گام سنج؛ سرعت

 اشعه الکتريکی، مقادير کنترل و گيری اندازه برای اھ دستگاه ساير اسيلوسکوپ،

 ديگر ایھ اشعه گيری اندازه يا تشخيص يا ايکس

 لیپروفي ایھپروژکتور کنترل،ساير يا گيری اندازه ایھ دستگاه

 خودکار کنترل يا تنظيم برای يزاتھتج و اھ دستگاه

 ٩٠ کد گروه برای لوازم و قطعات

 اھگرانب فلز با شده روکش ا يا اھگرانب فلز از مچی ساعت

 بشد می ٩١٠١ کد در آنچه از غير مواردی با مراهھ مچی ساعت

 اھ ساعت ساير

 روز زمان ثبت يزاتھتج

 ساعت مکانيزم با زمان سوئيچ

 یھز ایھازس انواع

 ای کوبه ایھساز انواع

 اھساز لوازم و قطعات



 تپانچه و اسلحه

 گرم اسلحه قبيل اين از ديگر ایھ سالح

 تسليحات ساير

 ٩٣٠١ ایھکد برای لوازم و قطعات -٩٣٠٤

 ديگر ماتھم ، گلوله .اھآن قطعات ، جنگی وسايل چنين و موشک ، بمب

 آن قطعات و مبلمان

 اھآن قطعات و آرايشگری پزشکی؛ مبلمان

 اھآن قطعات و اھ مبلمان ساير

 خواب تخت لوازم و تخت

 اھآن قطعات و المپ آباژور، لوستر،

 ساخته پيش ایھساختمان

 ديگر ایھ بازی اسباب عروسک؛ کالسکه، .دار چرخ بازی سايراسباب و چرخه سه

 اتاق يا روميزی ایھ بازی ، سرگرمی برای ايیھکاال

 سرگرمی برای موارد ساير يا بالماسکه لباس عيد، تعطيالت، برای وسايلی

 استخر ؛ اھورزش ساير ژيمناستيک، جسمی، عمومی آمادگی برای يزاتھتج

 تيراندازی يا شکار برای موارد ساير و پرنده شکل به طعمه .جانبی لوازم ساير و يگيریھما وسايل

 تئاتر ، وحش باغ ، سيار سيرک ؛ اھ جاذبه ديگر و تيراندازی ميدان ، فلک چرخ

 حکاکی برای مناسب معدنی يا یھگيا منشا با شده فرآوری مواد

 استوانه يا بلشتک آميزی رنگ برای ؛ برس فرچه،

 دستی الک

 وکفش لباس کردن تميز يا ، خياطی شخصی، داشتھب برای مسافرتی ست

 اھ دکمه

 اھآن قطعات و "برق و رعد" ایھ بست

 اھآن قطعات و ...مداد قلم، انواع

 غيره و گچ مداد،

 کردن نقاشی و نوشتن برای سياه تخته

 دستی وسايرصنايع پالک تمبر،

 رھم برای رھجو پد ؛ مشابه ایھنوار يا تحرير ماشين نوار

 آن قطعات و سيگار کاغذ سيگار، ته

 اھآن قطعات و ...بيگودی ا،ھندھفرد مو، گيره و کليپس شانه،

 داشتیھب آرايشی ایھ کرم داشتی،ھب اسپری و معطر اسپری

 اھآن قطعات و شده وکيوم مسايل ساير و اھ ترموس

 ويترين طراحی برای مانکن خياطی، برای مشابه موارد ساير و مانکن

 نوزادان و کودکان بداشتس لوازم بانوان، داشتیھب و آرايشی لوازم

 مشابه موارد و پايه سه نفره، دو و تک ایھ پايه


