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که آن براي. است بهنگام و جامع دقیق، آمارهاي از استفاده مستلزم هاآن دقیق ارزیابی و اجتماعی و اقتصادي هايبرنامه اجراي و تهیه
باشد، داشته المللی بین و ملی سطوح در مقایسه قابلیت و کند ارائه اقتصادي ساختارهاي از گویا و روشن تصویري بتواند نظر مورد آمارهاي
در آماري اطالعات مقایسه قابلیت ایجاد براي المللی بین هايسازمان. شود پیروي استاندارد هاي بندي طبقه و مفاهیم و تعاریف از دارد ضرورت
.اندنموده توصیه عضو کشورهاي به را هاآن از استفاده و تهیه را مشخصی هاي بندي طبقه ،المللی بین سطح

بازنگري و سازي پیادهایران،  قانون مرکز آمار  8 و 3ماده » و«بنا به وظیفه قانونی خود در بند  کشور و متولی آمار عنوان بهایران  مرکز آمار
المللی بیني ها بندي طبقه استفاده از هماهنگی در ایجاد منظور بههمین راستا  در داده است و توجه خاص قرار ي آماري را موردها بندي طبقه

نمودهاقدام آن  2008نسخه سال  بر اساسمحوري محصوالت ایران  بندي طبقهتدوین  و سازي پیادهسایر کشورهاي جهان، نسبت به  آماري با
.این زمینه فراهم آورد در را المللی بیني ها انجام مقایسهخدمات، امکان  ماهیت ذاتی کاال و مبتنی بر بندي طبقهتا ضمن دستیابی به 

.کند تشکر صمیمانه ساختند، میسر را مهم این انجام صمیمانه، همکاري و کوشش با که همکارانی تمامی از داندمی الزم اینجا در
بخش در ویژه بهتکمیل فهرست محصوالت  و بندي طبقهبخشیدن به محتواي  بهبود منظور بهاین نشریه،  از کنندگان استفادهاست  امید

.را یاري فرمایند مرکز آمار ایرانخود،  هايپیشنهاد نظرات و ارائه خدمات، با
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 مقدمه
 بنـدي  طبقـه دهـد. تهیـه ایـن     میخدمات را پوشش  جامعی از محصوالت است که کاالها و بندي طبقه، )CPC( والتـمحوري محص بندي طبقه

یی که نیازمنـد بـه جزئیـات محصـول هسـتند، ماننـد تولیـد        ها انواع دادهردآوري و فهرست کردن ـانی براي گـیک استاندارد جه ارائه منظور به
، مصـرف و آمارهـاي   ها خدمات، موازنه پرداخت المللی بیني خدماتی، تجارت داخلی یا خارجی کاال، تجارت ها ي ملی، فعالیتها صنعتی، حساب

و ارتقـا   المللـی  بـین ي ها م نمودن چارچوبی براي انجام مقایسهـمذکور، فراه بندي طبقهلی تهیه ــقیمت مورد نظر بوده است. از دیگر اهداف اص
 باشد. میانواع گوناگون آمار مربوط به کاال و خدمات  سازي هماهنگ

منتشـر شـد.    1990در سـال   ،»محوري محصوالت مقدماتی بندي طبقه«ن ) تحت عنواCPCمحوري محصوالت ( بندي طبقهاولین نسخه 
مـورد توجـه ویـژه قـرار      بندي طبقهدر مراحل بعد، جزئیات بخش خدمات این  ،داد CPC 0/1 هجاي خود را به نسخ 1998این نسخه در سال 

المللـی تمـامی    اسـتاندارد بـین   بنـدي  ویـرایش چهـارم طبقـه    ئـه اهمگـام بـا ار   .ارائه شد CPC 1/1 هنسخ 2002و بر اساس آن در سال  گرفت
نیـز ارائـه    CPC-2 نسـخه  2008بندي مرجع با یکدیگر، در سـال   ، به دلیل ارتباط تنگاتنگ این دو طبقه)ISIC, rev.4هاي اقتصادي ( فعالیت

 شد.
اقتصـادي سراسـر جهـان و     يهـا  تحوالت اخیـر در نظـام   دلیل بههدف از تهیه این نسخه جدید، منظور کردن اصالحات جدیدي است که 

 بنـدي  طبقـه صورت گرفته است. تجدید نظر مستمر در محتواي  CPC 1/1 هتدوین نسخي پی در پی فناوري در دوره زمانی پس از ها پیشرفت
 بنـدي  طبقـه مجموعه فوق در طول زمان، به روز نگاه داشتن آن و هماهنگ کـردن   ي، ارتقادهی سامانتعهد به  هدهند محوري محصوالت، نشان

 باشد. میي موجود اقتصادي و فناوري جهان و در عین حال حفظ یکپارچگی مفاهیم ها مذکور با واقعیت
هاي آمارگیري مورد  براي کدگذاري کاالها و خدمات مربوط به طرح) CPC-2( محوري محصوالت بندي طبقهنسخه حاضر از  1393در سال     

در و بـه منظـور غنـی بخشـیدن و ارتقـا کیفیـت مجموعـه نتـایج آن         ست استفاده شده استانده مرکز آمار ایران  -استفاده در تهیه جداول داده
 شده است.بندي اعمال  طبقه

 
 به شرح زیر تدوین شده است: CPC بندي طبقه 2نسخه  بر اساس نشریه حاضر محوري محصوالت ایران در بندي طبقه

و محـوري محصـوالت   المللـی   بین بندي طبقهکلیات تنظیم شده است که مشتمل بر » بندي طبقهاصول کلی «تحت عنوان  بخش ابتدایی 
 محوري محصوالت ایران است. بندي طبقهکلیات 

اختصـاص   بنـدي  طبقهفهرست الفبایی  تفصیلی، فهرست موضوعی و سه بخش به ساختار در» بندي طبقهمشروح «تحت عنوان اول فصل  
 دارد.

ي هـا  بنـدي  طبقـه محـوري محصـوالت بـا سـایر      بندي طبقهمیان  تطبیقی، حاوي کدهاي »اي مقایسه هاي جدول«تحت عنوان  دومفصل  
 باشد. میمرتبط 
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ت گرفت کـه در  أنش المللی بیني ها بندي طبقه سازي گـاز ابتکار در هماهن 1970ه ـمحوري محصوالت در اوایل ده بندي طبقهنیاز به تهیه 
و  1972در هفدهمین اجالس کمیسیون آمـار در سـال   . شد میعنصري کلیدي تلقی  ،کاالها تمامیاستاندارد از  بندي طبقهراستاي آن یک 

ي هـا  ي اعضـاي هـر دو هیئـت بـا دبیرخانـه     هـا  گردهمـایی  و نیـز در  1973در بیست و یکمین اجالس کنفرانس آمارشناسان اروپا در سال 
یی کـه زیـر نظـر    هـا  ي گوناگون در زمینه اقتصادي و سایر زمینـه ها بندي طبقهبین  تر بیشاهنگی ، ضرورت ایجاد همالمللی بیني ها سازمان

  .تهیه شده بود مورد توافق کلی قرار گرفت المللی بیني ها سازمان ملل متحد و سایر ارگان
ي ها شوراي همکاري. کاالها و خدمات، تحول مهمی روي داد تمامیجامع براي  بندي طبقه، در موضوع پیش شرط ایجاد یک 1970در دهه 
و گسترش آن را از یک نظـام چهـار رقمـی بـه     ) CCCN( ي گمرکیها شوراي همکاري مسئولیت تجدید نظر در فهرست موضوعی 1گمرکی

 HS(2(گـذاري کاالهـا   از جمله نتایج آن، فهرست موضوعی جدیدي به نام نظام هماهنـگ توصـیف و کد  . نظامی شش رقمی به عهده گرفت
عمدتاً  HSاداره آمار دبیرخانه سازمان ملل متحد در تهیه . به مرحله اجرا گذاشته شد 1988پذیرفته و از اول ژانویه  1983است که در سال 

تجـارت   المللـی  بـین اسـتاندارد   بنـدي  طبقـه حد امکان بـا   تا HS در به این علت مشارکت داشت که اطمینان حاصل شود که تفکیک موارد
  .و مبدأ فعالیتی کاالها سازگار باشد SITC(3(سازمان ملل متحد 

ي یک گروه کارشناسی که توسط دبیرخانه سازمان ملل متحد فراخوانده شد کمیسیون آمار در نوزدهمین نشست خود در ها بر اساس توصیه
ي فعالیتی موجود مربوط به سازمان ملل متحد، جوامـع اروپـاپی و شـوراي همیـاري     ها بندي طبقه سازي ي براي هماهنگا برنامه 1976سال 

کاالهـا و خـدمات را بـه تصـویب      ي اقتصادي وها ي متفاوت ولی مرتبط براي فعالیتها بندي طبقههمزمان تهیه نظامی از  طور بهاقتصادي و 
در . وردن ابـزار اساسـی ایـن برنامـه در نظـر گرفتـه شـده بـود        فـراهم آ  منظـور  به، )CPC(محوري محصوالت  بندي طبقهایجاد یک . رساند
ي ساختاري بخشی که به کاالهاي قابـل حمـل و   ها قالب عنوان به HSبایستی از عناوین فرعی تفصیلی  میپیشنهادي محصوالت  بندي طبقه
مصرف نهایی، تشکیل سرمایه و صادرات و ي اساسی عرضه و مصرف اقتصادي از قبیل مصرف واسطه، ها و رده شد میپردازد استفاده  مینقل 

کرد و استمرار  تأییدکمیسیون آمار این برنامه را . گرفت میي ملی مطرح است مورد توجه قرار ها واردات به همان صورتی که در نظام حساب
  .فظ کنندي موجود ماهیت اصلی خود را حها ي بعدي خود مورد حمایت قرار داد با این شرط که نظامها آن را در نشست

با همکاري یکدیگر شش نشست  Eurostat(4( اداره آمار دبیرخانه سازمان ملل متحد و اداره آمار جوامع اروپایی 1977-1987ي ها طی سال
و  هـا  فعالیـت  بنـدي  طبقهیی در سطح جهان ترتیب دادندکه هدف آن ایجاد یک نظام منسجم ها بندي طبقهبراي گروه کار مشترک در مورد 

ي این نظام بـراي اعمـال   ها تصمیم بر این بود که رده. واسط مورد استفاده قرار گیرد بندي طبقهیک  عنوان بهبود که  SINAP(5(محصوالت 
ي هـا  عمـومی فعالیـت   بنـدي  طبقـه و ) ISIC(ي اقتصادي ها فعالیت رشته تمامی المللی بیناستاندارد  بندي طبقهتجدید نظر در ویرایش دوم 

ي سـاختاري مـورد اسـتفاده    ها قالب عنوان بهي کاال و خدمات مربوط، ها بندي طبقهو  NACE(6(ده جوامع اروپایی اقتصادي در داخل محدو
 بنـدي  طبقـه و ) SITC(تجـارت   المللـی  بـین اسـتاندارد   بندي طبقهاین گروه کاري مشترک پیشنهاداتی نیز در مورد ارتباط بین . قرار گیرد

  .داد ارائه) CPC(محوري محصوالت 
ي کارشناسـی را ترتیـب داد کـه بـه     هـا  یک سلسـله از جلسـات گـروه    1988تا  1983ي ها اداره آمار دبیرخانه سازمان ملل متحد بین سال

 در ایـن  المللـی  بـین  يهـا  سـازمان  و اي ي منطقـه هـا  کشورهاي واقع در نقاط مختلف جهان و کمیسـیون . ي اقتصادي بپردازندها بندي طبقه

________________________________________________________________________
1(CCC) Customs Cooperation Council
2 Harmonized Commodity Description and Coding System
3 Standard International Trade Classification
4 Statistical Office of the European Communities
5 System of Classification of Activities and Products
6 General Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities
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 تمـامی  المللـی  بـین اسـتاندارد   بنـدي  طبقـه ي ویـرایش سـوم   هـا  نـویس  پـیش وظیفه عمده ایـن جلسـات مـرور    . نماینده داشتند ها نشست
  .محوري محصوالت بود که توسط اداره آمار تهیه شده بود بندي طبقهي اقتصادي و ها فعالیت رشته

. مورد بررسی قرار گرفـت  1987محوري محصوالت در بیست و چهارمین نشست کمیسیون آمار در سال  بندي طبقهکامل  نویس پیشاولین 
بـه خصـوص اداره آمـار     المللی بین يها با همکاري سازمان) CPC(محوري محصوالت  بندي طبقه بنا به توصیه کمیسیون مزبور کار در مورد

ي خدمات و توضیحات تشریحی مربوط به ها بندي طبقهبسط . ادامه یافت OECD(1(و توسعه اقتصادي  ها جوامع اروپایی و سازمان همکاري
گـروه کـار مشـترک در مـورد     . ي ابتدایی گروه ووربرگ در مورد آمارهاي خدمات بـود ها ت موضوع اصلی دستور کار نشستامحصوالت خدم

 1988و  1987ي هـا  ي خـود در سـال  هـا  در سطح جهان و یک گروه کارشناسـی سـازمان ملـل متحـد در همـایش      موجود يها بندي طبقه
ي هـا  بنـدي  طبقـه  سـازي  گروه کارشناسی هماهنگ. را مورد بررسی قرار دادند) CPC(محوري محصوالت  بندي طبقهي بعدي ها نویس پیش

گنجانده  بندي طبقهبدون توجه به زبان کشورها در عنوان  Central Product Classificationبراي  CPCاقتصادي توصیه کرد که سرواژه 
  .شناسایی آن در سطح جهانی آسان شود بندي طبقهشود تا هنگام ارجاع به این 

یک سند موقت تصـویب   عنوان بهنهایی را بررسی و انتشار آن را  نویس پیش 1989کمیسیون آمار در بیست و پنجمین نشست خود در سال 
ي قابـل مقایسـه   ها مقدماتی را براي کسب تجربه در حصول به داده بندي طبقهکمیسیون توصیه کرد که کشورهاي عضو آزمایش این . نمود

  .در مورد کاالها و خدمات آغاز نمایند المللی بیندر سطح 
در سـطوح   کنندگان استفادهتجربه . را منتشر نمود) CPC(محوري محصوالت  بندي طبقهنسخه مقدماتی  1991سازمان ملل متحد در سال 

) CPC(محـوري محصـوالت    بنـدي  طبقهدید نظر در ـدر جریان تج. پایه محکمی براي تجدید نظر بعدي آن فراهم ساخت المللی بینملی و 
  .محصوالت بر حسب فعالیت در اتحادیه اقتصادي اروپا نیز مد نظر قرار گرفت بندي طبقهآمده از تهیه  به دستي ها تجربه
 تمحـوري محصـوال   بنـدي  طبقـه  0/1 هو نهایی شـدن، تحـت عنـوان نسـخ     بهنگاممحوري محصوالت مقدماتی، پس از اصالح،  بندي طبقه

)CPC( یی از هـا  کردن بخش بهنگام، در پاسخ به ضرورت تجدید نظر و 1998در سال . گردید ارائه، براي تصویب به بخش آمار سازمان ملل
مذکور  بندي طبقهساختار  که اینحصول اطمینان از  منظور به. منتشر شد) CPC(  محوري محصوالت بندي طبقه 0/1نسخه مقدماتی، نسخه 

بـه بخـش مربـوط بـه خـدمات در       اي سـازد، توجـه ویـژه    میکس ي جدید و توسعه در بخش خدمات اقتصاد را منعها مطلوبی فناوري نحو به
تجـارت   المللـی  بـین اسـتاندارد   بنـدي  طبقـه مقـدماتی و   CPCبخـش کاالهـا در    عـالوه  بـه . محوري محصوالت معطوف گردیـد  بندي طبقه

)SITC,Rev.3(نظام هماهنگ توصیف و کدگذاري کاالها  1996اساس ویرایش سال ، بر)HS( قرار گرفت، مورد تجدید نظر.  
اقتصـادي و اجتمـاعی، بایـد     المللـی  بـین  بنـدي  طبقهور، گروه کارشناسی ـامین نشست کمیسیون مذک ون آمار در سیـطبق توصیه کمیسی

ي آماري عمل کنـد و وظـایفی چـون اصـالح     ها بندي طبقهکننده در اجراي برنامه کاري پیشنهادي در زمینه  گروه مرکزي هماهنگ عنوان به
و چند ملیتی موجود و بررسی اصول زیربنایی را  المللی بیني ها بندي طبقهپیشنهادهاي عملی در راستاي نزدیک ساختن  ارائه، اه بندي طبقه

در نیویورک برگزار گردید ایجاد یک زیرگـروه فنـی    1999نوامبر 17الی  15گروه کارشناسی مذکور در نشستی که در تاریخ . به عهده گیرد
محـوري   بنـدي  طبقـه  0/1کـردن نسـخه    بهنگـام فنی درخواسـت شـد کـه بـراي      زیرگروهاز . ا مورد تصویب قراردادبراي گروه کارشناسی ر

  .اقدام الزم به عمل آورد) CPC(محصوالت 
بود ) CPC(محوري محصوالت  بندي طبقه تر بیشالذکر، انجام وظایف فنی، تحلیلی و تحقیقاتی در روند توسعه  هدف از ایجاد گروه فنی فوق

شـامل مراحـل   ) CPC(محـوري محصـوالت    بنـدي  طبقـه  1/1بسط نسخه . مذکور گردید بندي طبقه 1/1که این خود منجر به تهیه نسخه 
نظریـات کـاربران    بـر اسـاس  فنی،  زیرگروهدر ابتدا اعضاي . سوم کمیسیون آمار شد مختلفی بود که منتهی به تصویب آن در نشست سی و

را بررسـی و نهـایی    بنـدي  طبقـه  1/1 هنسـخ  نـویس  پیشمذکور را مورد بحث قرار دادند و سپس  بندي طبقه يها ، کاستیCPC 0/1نسخه 
 طـور  بـه  المللـی  بینو  اي ي منطقهها کسب پیشنهادها و نظریات ادارات آماري ملی و مؤسسه منظور به نویس پیشبعد، این  هدر مرحل. کردند

سیون آمار در نشست سی و سـوم ایـن کمیسـیون در سـال     یآن به کم ارائهو  بندي طبقهقبل از تکمیل . گسترده به این مراکز ارسال گردید
  .نظر قرار گرفتند مذکور بودند، مد بندي طبقهي دریافت شده که در مورد اعمال تغییراتی در ها ، توصیه2002

محوري محصوالت تالش قابل توجهی نمودند و در روند این امـر   بندي طبقه 1/1 هنسخ تر بیشط کردن و بس بهنگاماعضاي زیرگروه فنی در 
ي آماري ها مؤسسهبه انجام رساندن این وظیفه، بدون کمک داوطلبانه و با ارزش . کرد میرا ایفا  کننده هماهنگاداره آمار کانادا نقش کلیدي 

________________________________________________________________________
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و توسـعه اقتصـادي    هـا  ، سازمان همکـاري IMF(1(پول  المللی بیناالت متحده آمریکا، صندوق کشورهاي استرالیا، اتریش، کانادا، فرانسه و ای
)OECD(،   اداره آمار جوامع اروپایی)EUROSTAT ( نبود پذیر امکانو ادارات آماري برخی از کشورهاي دیگر.  

. مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت     مأخـذ  عنوان به GATS(2(نامه عمومی تجارت خدمات  در تهیه موافقت) CPC(محوري محصوالت  بندي طبقه
، EBOPS(3(یافتـه   ي بسـط هـا  وازنه پرداخـت ـخـدمات مـ   بنـدي  طبقـه ) الـف (ایجـاد ارتبـاط بـین     منظـور  بـه ، یک جدول تطبیقی عالوه به
) GATS(عمـومی تجـارت خـدمات     نامـه  موافقـت بخشـی خـدمات    بنـدي  طبقهفهرست ) پ(و ) CPC(محوري محصوالت  بندي طبقه)ب(
)GNS/ W/120 ( جدول مذکور توسط گروه ویـژه آمـار   . در زمینه خدمات ضمیمه شده است المللی بینبه اولین جزوه راهنماي آمار تجارت

فنـی   زیرگـروه ي مشـترک، بـین بخـش آمـار سـازمان ملـل و       هـا  در اثر این تـالش . در زمینه خدمات تهیه گردیده است المللی بینتجارت 
ارتبـاط   WTO(4(و دبیرخانـه سـازمان تجـارت جهـانی     ) IMF(پول  المللی بیندوق ـاقتصادي و اجتماعی، با صن المللی بیني ها بندي طبقه

  .کاري تنگاتنگی ایجاد شده است
از میـان ایـن   . تأکیـد شـد   بنـدي  طبقهبر اعمال تغییرات الزم در نسخه اول  تر بیشمحوري،  بندي طبقهتجدید نظر  در 2002 در طول سال

شـده و   بهنگـام مذکور اشاره کرد که شـامل اقـالم    بندي طبقهي منتخب ها به تغییرات پیشنهادي مربوط به خدمات در بخش توان میموارد 
اجتماعی و اقتصادي سازمان ملل در نشانی  المللی بیني ها بندي طبقهروي سایت  منظم بر طور بهاین تغییرات پیشنهادي . باشد مینامه  غلط

http://unstats.un.org/unsd/class  کردن بخش مربوط به کاالها در نسـخه نخسـت    بهنگامیک ابتکار عمده در این رابطه . گیرند میقرار
 2002بـا ویـرایش سـال     هـا  بندي طبقهبود تا این ) SITC,Rev.3(تجارت  المللی بیناستاندارد  بندي طبقهمحوري محصوالت و  بندي طبقه

HS(ف و کدگذاري کاالها نظام هماهنگ توصی اسـتاندارد   بنـدي  طبقـه  بر اسـاس تمامی تغییرات و تصحیحات الزم . هماهنگ گردند) 2002
) CPC(محـوري محصـوالت    بنـدي  طبقه 1/1 هنسخ 4ي صفر تا ها در قسمت) ISIC,Rev.3.1(ي اقتصادي ها فعالیت رشته تمامی المللی بین
محوري  بندي طبقه 4ي صفر تا ها گونه تجدید نظر یا بازنگري کلی در قسمت این تغییرات جزئی، هیچ رغم علیبا این وجود، . شده است ارائه

.مذکور منظور نشده است بندي طبقه 1/1، در نسخه 0/1محصوالت مقدماتی یا نسخه 
لـزوم ویـرایش اساسـی در    ، )ISIC,Rev.4( ي اقتصـادي هـا  فعالیـت  رشـته  تمـامی  المللی بیناستاندارد  بندي طبقههمگام با ویرایش چهارم 

دسـامبر   21در  )CPC2( محوري محصـوالت  بندي طبقهاین ویرایش به عنوان ویرایش دوم . وجود آمد نیز بهبندي محوري محصوالت  طبقه
  .بخش آماري سازمان ملل متحد ارائه و استفاده از آن به کشورهاي عضو توصیه شداز سوي  2008

2-1-      
1-2-1-       

. آمارهاي مربوط به محصـوالت اسـت   المللی بینفراهم آوردن چارچوبی براي مقایسه ) CPC(محوري محصوالت  بندي طبقهترین هدف  مهم
بـا   هـا  آني محصوالت براي سـازگار نمـودن   ها بندي طبقهي موجود ها راهنما در تهیه یا تجدید نظر در طرح عنوان به بندي طبقهاین  عالوه به

ي گونـاگون آمارهـاي   هـا  اصوالً به این منظور ایجاد شد که هماهنگی میان رشته CPC. گیرد میمورد استفاده قرار  المللی بیناستانداردهاي 
ه ساختن آمارهاي اقتصادي تقویـت  ابزاري براي یکپارچ عنوان بهي ملی را ها اقتصادي و آمارهاي وابسته به آن را افزایش دهد و نقش حساب

اسـتاندارد بـراي اسـتفاده تحلیلـی فـراهم       بنـدي  طبقهاصلی به  بندي طبقهمبنایی براي تدوین مجدد آمارهاي پایه از  بندي طبقهاین . نماید
  .کند می

CPC در مورد خدمات تا قبل از تهیه . کاالها و خدمات است تمامیجامعی از  بندي طبقهCPC  کـه کـل طیـف     المللی بین بندي طبقههیچ
آمـار و سـایر کـاربران     کنندگان استفادهي گوناگون خدمات را پوشش دهد و در خدمت نیازهاي تحلیلی مختلف ها فعالیت رشته 5يها ستانده

یـا   هـا  خاص، در زمینـه  بندي طبقهي ها براي اهداف عام، جزئیات کمتري را نسبت به نظام بندي طبقهیک  عنوان به CPC. باشد موجود نبود

________________________________________________________________________
1 International Monetary Fund
2 General Agreement in Trade in Services
3 Extended Balance of Payments Services
4 World Tourism Organization
5 Output



     (CPC)     11

  .نماید می ارائهکاال،  المللی بینبراي آمار تجارت ) HS(براي آن معتبر هستند، مانند نظام هماهنگ  ها گونه نظام کاربردهایی که این
قرار گرفته  المللی بینتواند مورد مبادله داخلی یا  میمحصوالتی است که  تمامییی براي ها شامل رده) CPC(محوري محصوالت  بندي طبقه

شوند از جمله کاالهاي قابل حمل و نقل و  میفعالیت اقتصادي محسوب  ستاندهمحصوالتی را که  بندي طبقهاین . یا وارد موجودي انبار گردد
از تعریـف محصـوالت در نظـام    ) CPC(محـوري محصـوالت    بنـدي  طبقهکلی،  طور به. گیرد میکاالها و خدمات غیر قابل حمل و نقل در بر 

برطـرف نمـودن نیـاز بـه آمـار در       منظـور  بـه ي محصـول و  ها بندي طبقهبراي حفظ ارتباط با دیگر . کند میپیروي ) SNA(ي ملی ها حساب
) CPC(محـوري محصـوالت    بنـدي  طبقهیی که قبالً در ها دارائی. ي دیگر، برخی از انحرافات از استاندارد فوق پذیرفته شده استها چارچوب

  .گنجانده خواهند شد ها جامع دارائی بندي طبقهحذف و در آینده در یک  بندي طبقهاین  منظور شده بودند از
CPC انـواع آمارهـایی کـه     بندي جدولو  آوري جمعمحوري محصوالت استاندارد تهیه شد تا به صورت ابزاري براي  بندي طبقهیک  عنوان به

واند تولید، مصـرف واسطه و نهایی، تشـکیل سرمایــه، تجـارت خـارجی یـا      ت میاین قبیل آمارها . مستلزم جزئیات محصول است به کار رود
 –داده هـاي  توانـد در مـتن جـدول    مـی نیز  و مربوط شود ها ي کاال، سهام یا موازنهها تواند به جریان میرا تحت پوشش قـرار دهد و  ها قیمت

  .دشوي تحلیلی تدوین ها و سایر نمایش ها ستانده، موازنه پرداخت
ي محصوالت که در سطح جهان به کار ها بندي طبقهدر نهایت سهمی در کاهش تعداد ) CPC(محوري محصوالت  بندي طبقهامید است که 

ي آتـی محصـوالت   هـا  بنـدي  طبقـه محصول براي مقاصد عام به صورت راهنما در  بندي طبقهیک  عنوان به بندي طبقهاین . رود ایفا نماید می
) CPC(محـوري محصـوالت    بنـدي  طبقـه ي ویژه بایستی با چارچوب کلی ها بندي طبقهاین قبیل . رود میي ویـژه اقتصـادي به کار ها رشته

  .تضمین شود ها ي که قابل مقایسه بودن دادهنحو بهسازگار باشد 

2-2-1-        CPC  
یی اسـت کـه هـم جـامع و هـم متقـابالً مـانع        ها دهد، نظامی از رده میا و خدمات را پوشش کااله تمامیمحوري محصوالت که  بندي طبقه
 هـا  رده. مناسب نباشد خود به خود بایستی براي یـک رده دیگـر مناسـب باشـد     CPCبه این معنی که اگر محصولی براي یک رده . باشد می
محصـوالت  CPC  .به حداکثر رسیده است ها آناند که با سایر اصول مورد استفاده سازگار بوده و میـزان همگنی میان  تنظیم شده اي گونه به

  .کند می بندي طبقه ها آنرا بر اساس خصوصیات فیزیکی و ماهیت ذاتی و نیز با در نظر گرفتن اصل مبدأ فعالیتی 
ي از چنـد  ا محوري محصوالت به صورت معادل با یک سرعنوان یا عنوان فرعی یا مجموعـه  بندي طبقه 4ي صفر تا ها هر زیرطبقه در قسمت

 HSدر خـود  . شـود  مـی سازمان جهانی گمـرک تعریـف    بندي طبقه، )HS(سرعنوان یا عنوان فرعی نظام هماهنگ توصیف و کدگذاري کاال 
بسـیاري از کشـورها بـراي آمـار تجـارت خـارجی و برخـی از        . ستکاالها استفاده شده ا بندي طبقهاساساً از معیار خصوصیات فیزیکی براي 

در ایـن کشـورها تسـهیل     CPCشود که معمول سـاختن   میکنند و همین امر باعث  میاستفاده  HS بندي طبقهکشورها براي آمار تولید از 
  .دشو

براي مثال عبارتند از مـواد   ها این ویژگی. هستند که مختص خود محصول است اي خواص فیزیکی و ماهیت ذاتی محصوالت مشخصات ویژه
خـدمات، هـدف یـا رده     ارائـه از تولید که محصول در آن قرار دارد یا طرز تولید کاالهـا یـا    اي خامی که کاال از آن ساخته شده است، مرحله

  .رسد می با آن به فروش یی که کاالها از تولید که منظور نظر بوده است و قیمت کننده استفاده
شـوند در یـک    میواحد تولید  فعالیت رشتهمحصوالتی که توسط یک  بندي گروهاهمیت مبدأ فعالیتی کاالها و خدمات در جریان تالش براي 

عیـار مبـدأ   بـا م  هـا  آنساختار محصول، فناوري و سازمان تولید ویژه محصوالت نیز از طریق ارتبـاط  . ، مورد توجه قرار گرفتCPCزیرطبقه 
دیگـر سـازمان    بنـدي  طبقهاست که در  بندي طبقهمعیار مبدأ فعالیتی محصوالت یکی از اصول . شود میمنعکس  CPCفعالیتی در ساختار 

  .ي اقتصادي به کار رفته استها فعالیت رشته تمامی المللی بیناستاندارد  بندي طبقهملل متحد یعنی 
در نظر گرفته شده است ولی در عمل مشکالتی پیش آمد کـه بایسـتی   ) یعنی ماهیت محصول و مبدأ فعالیتی(هر دو معیار  CPCدر ایجاد 

کنند مانند گوشـت و پوسـت کـه هـر دو در کشـتارگاه تولیـد        میکاالهایی با ماهیت بسیار متفاوت تولید  ها فعالیت رشتهبرخی . شد میحل 
نشـده مـاده خـام حیـوانی      آوري عمــل چون پوسـت  . شوند میقرار داده ن CPCیا حتی در یک قسمت این محصوالت در یک رده . شوند می

شود ولـی گوشـت در زمـره محصـوالت      می بندي طبقه) محصوالت کشاورزي، جنگلداري و ماهیگیري(شود که در قسمت صفر  میمحسوب 
  .گیرد میقرار  2خوراکی در قسمت 

از ) HS(شوند بـه خصـوص هنگـامی کـه نظـام هماهنـگ        میقرار داده  CPCیتی متفاوت در یک رده گاهی اوقات کاالهاي داراي مبدأ فعال
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ندرت بین محصوالت فلزي حاصـل از چـدن و سـایر محصـوالت      به) HS(براي مثال نظام هماهنگ . ضابطه مبدأ فعالیتی پیروي نکرده باشد
 بنـدي  طبقـه یا سایر کاالها  آالت ماشینبه صورت قطعاتی از  HSدر  گري ریختهاضافه بر این بسیاري از محصوالت . شود میفلزي تمایز قایل 

 273به گروه  CPCدر بخش کاالهاي  بنا بر اینبراي محصوالت چدنی در نظر گرفته نشده و  اي رده جداگانه CPCدر نتیجه در . شده است
  .اشاره نشده است ISICدر ) فلزات گري ریخته(

. کند که یـک فعالیـت هـم کـاال و هـم خـدمات تولیـد کنـد         میآید هنگامی بروز  میرابطه با مبدأ فعالیتی پیش مسائلی مشابه آنچه که در 
هر چند مبدأ فعالیتی این خدمات غالبـاً  . یا مقاطعه الزحمه حقیی از این خدمات عبارت است از تعمیر، نگهداري و ساخت بر مبناي ها نمونه

بـا ماهیـت    اي قابـل مالحظـه   طور بهولی باید توجه داشت که ماهیت خدمات مورد بحث ممکن است با مبدأ فعالیتی خود کاالها یکی است 
شده  ارائه، خدمات بنا بر این. شوند بندي طبقه CPCي مختلف ها ي که الزم شود کاالها و خدمات در بخشطور بهکاالها تفاوت داشته باشد 

  .ده استششده متمایز  بندي طبقه 4تا  2ي ها کاالهاي ساخته شده که در قسمت، از CPC بندي طبقه 1/1نسخه  89الی  86در بخش 

3-2-1-     CPC  
ملموس، قابل  ملموس در مقابل غیر(گیرد  میعام براي متمایز ساختن کاالها و خدمات مورد استفاده قرار  طور بهدر بین انواع معیارهایی که 

عملـی   طور بهتواند بدون ابهام و  میهیچ کدام ن) قابل حمل و نقل کردن، یا قابل حمل و نقل در برابر غیر انبارقابل  کردن در مقابل غیر انبار
را  CPCي هـا  زیرطبقـه  تر بیشمایه محصول در  زیرا در عین حال که درون. و معتبر در تمام موارد کاالها و خدمات را از یکدیگر متمایز کند

ي هـا  یی از وضـعیت هـا  مثـال . توان این تمایز را قایل شد میآید که به راحتی ن میخدمات تمیز داد، مواردي پیش کاالها یا  عنوان بهتوان  می
شود که ترکیب یا  میفروخته  اي در این موارد نیز مانند موارد دیگر بسته. انرمبهم عبارتند از عکس، نوار کامپیوتري و غذا یا نوشابه در رستو

کـه در رسـتوان صـرف     اي مثالً در مورد غذا یا نوشابه. اغلب از هر دو جزء کاالها و خدمات تشکیل شده استمخلوطی از محصوالت است و 
محل نشستن و موقعیت مکانی رسـتوران کـه    تأمینشود و پخت و پز و پذیرایی و نیز  میشده است غذا و نوشابه مصرف شده کاال محسوب 

معموالً فکر خود را بـه ایـن مشـغول     »محصول مخلوطی« خریدار چنین. روند میدهند خدمات به شمار  مییک جزء غیر ملموس را تشکیل 
خواهـد کـاالیی را خریـداري کنـد و احتمـاالً از یکایـک        میکند  میکسی که به کتابفروشی مراجعه . کند که کاال خریده است یا خدمت مین

دهد  میاز طرف دیگر، کسی که کفش خود را براي تعویض کف آن به تعمیر . نیستآگاه  فروش خرده، ناشر و مؤلفشده توسط  ارائهخدمات 
در مورد غذاي رستوران، بـا توجـه   . کند میگیرد و به قطعات مواد به کار رفته در تعمیر فکر ن میخرید یک خدمت در نظر  عنوان بهمبادله را 

  .است تر تر و مبهم به سهم کاال در مقایسه با سهم خدمت مبادله شده، وضعیت متفاوت
تواند از لحاظ نظري جالب باشد و ممکن است براي تدوین و تحلیل بعضی از آمارهاي اقتصادي  میاگر چه تمایز دقیق بین کاالها و خدمات 

  .گنجانده شود CPCمحصوالت از قبیل  بندي طبقهنیز مناسب باشد، نیازي نیست که چنین تمایزي در 

4-2-1-          
حاصل ) محصوالت(شود که کاالها و خدمات  میدر این تعریف بیان . شده است ارائهتعریفی براي محصوالت  1993ي ملی ها در نظام حساب

مورد مبادله و  گذاري سرمایهبراي تولید سایر کاالها و خدمات، به صورت مصرف نهایی یا  ها تولید بوده و براي مقاصد گوناگون به صورت داده
بـراي مطالعـه تفصـیلی مبـادالت     . مترادف با کاالها و خـدمات اسـت   1993ي ملی ها واژه محصوالت در نظام حساب. گیرند میاستفاده قرار 

ي هـا  ، مرز تولید در نظام حسـاب عالوه به. شود میاستفاده  CPCمحوري محصوالت  بندي طبقهملی از  يها کاالها و خدمات، در نظام حساب
ي نظـام  هـا  ایـن تعریـف  . شـود  مـی خدمات توسط خانوار براي مصرف نهایی در داخل همان خانوار را شـامل ن  تأمیناست که  اي گونه لی بهم

  .گنجانده شده است CPCي ها ي ملی اساساً همان است که در خصوصیات ردهها حساب
ي ملی سـابق  ها نیز به جاي مفاهیم تجارت کاالي تجاري و غیر تجاري که در نظام حساب المللی بیني ملی براي آمار تجارت ها نظام حساب

  .را ارتقا بخشیده است CPCاین اقدام انسجام مفهومی . شرح داده شده بود مفاهیم کاالها و خدمات را گنجانده است

5-2-1-       
ي هـا  رقـم (، بخش )اولین رقم سمت چپ(شامل قسمت  بندي طبقهاین . مراتب و صرفاً دهدهی است مبتنی بر سلسله CPCنظام کدگذاري 
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کـدهاي  . اسـت ) گانه بـا هـم   ي پنجها تمام رقم(و زیرطبقه ) رقم اول چهار(، طبقه )سه رقم اول از سمت چپ(، گروه )اول و دوم سمت چپ
گروه تقسیم  9تواند به  میهر بخش در سومین رقم کد . بخش تقسیم کرد 9ه توان ب میاست و هر قسمت را  9از صفر تا  ها مربوط به قسمت
بخش،  72قسمت  10داراي کلی این نظام  طور به. تقسیم شوند زیرطبقه 9طبقه و سپس به  9توانند به  میبه نوبه خود  ها شود که این گروه

وجـود داشـته    اي فاصـله  گونـه  بین ارقام هـیچ  که اینپنج رقمی است بدون  CPCکدها در . زیرطبقه است 2732طبقه و  1264گروه،  323
استاندارد  بندي طبقهدیگر سازمان ملل متحد یعنی  بندي طبقهي کدهاي ها اجتناب از اشتباه آن با شماره منظور بهاین نظام کدگذاري . باشد
ممیـز قـرار    هـا  آنرقم است ولـی در سـمت راسـت سـومین رقـم      نیز داراي پنج  SITC بندي طبقه. انتخاب شد) SITC(تجارت  المللی بین
  .گیرد می

اسـتفاده   از عدد صفر تر شود به جاي رقم بعدي در سطح تفصیلی میتقسیم ن تر ي پایینها در سطح خاصی به رده بندي طبقهدر مواردي که 
تقسـیم   زیرطبقـه بـه طبقـه یـا    ) خـاک رس ( 154است چرا کـه گـروه    15400 »خاک رس« زیرطبقهمربوط به  براي مثال کد. شده است

) نفت خام و گاز طبیعی( 12مشخص شده است زیرا بخش  12030با کد  »و ماسه قیري ي یا نفتیقیرشیل « زیرطبقهطور  همین. شود مین
بـا اجـزاي   ) و ماسـه قیـري   ي یـا نفتـی  قیـر شـیل  ( 1203شود که طبقه  مییی تقسیم ها به چند گروه تقسیم نشده بلکه مستقیماً به طبقه

  .تري تقسیم نشده است کوچک
بـه  . به کار رفته اسـت  تر جزئیي ها رده تمامیتواند همچنین نشان دهد که کد مورد نظر براي جمع  می، عدد صفر اي براي کاربردهاي رایانه

 34611ي ها نمایانگر جمع تمام رده 34600د در حالی که کد باش 2619تا  2611ي ها تواند نشانگر جمع تمام رده می 2610این ترتیب کد 
) سایر غـالت ( 0119براي مثال طبقه . شود میمانده کنار گذاشته  ي باقیها براي نشان دادن رده »9« در صورت امکان عدد. است 34620تا 

» 9« این امر در تمام مواردي که در کد از عدد ولی. اند نشده بندي طبقه) غالت( 011شامل تمام غالتی است که در جاهاي دیگري در گروه 
  .استفاده شده است مصداق ندارد

3-1-     
1-3-1-        

 بر اینبنا . شود می تأمینیی در سطوح مختلف ها اطالعات به صورت مجموعه ارائهانواع مختلف آمار و استفاده از آن به بهترین وجه از طریق 
بـراي   هـا  براي مثال ممکـن اسـت داده  . براي مقاصد گوناگون ضروري یا مطلوب باشد CPCممکن است استفاده از سطوح مختلف جزئیات 

بـه همـین   . شوند که با سطح مورد نیاز براي مقاصد آمارهاي صنعتی متفاوت باشد بندي طبقهي ملی در سطحی از جزئیات ها مقاصد حساب
ي مربـوط بـه   هـا  از داده تـر  اتی به مراتب تفصیلیجزئیتواند با  میشود معموالً  می آوري جمع ها بوط به تولید که از کارگاهترتیب، اطالعات مر

ي ها بندي طبقهچارچوبی براي  CPCمراتبی  ساختار سلسله. شود بندي طبقهشود  میاداري تهیه  دهی گزارشي ها تشکیل سرمایه که از نظام
  .سازد میدر سطوح مختلف تفصیلی فراهم  ها قابل مقایسه داده

2-3-1-   CPC         
محصول ملی خـود را   بندي طبقهي محصول ملی خود ندارند یا آن که مایلند ها بندي طبقهبسیاري از کشورها که تجربه یا منابعی براي تهیه 

در چنـین  . ملی خـود انتخـاب کننـد    بندي طبقه عنوان بهرا  CPCتوانند  مینزدیک کنند  المللی بیني مناسب ها بندي طبقهتا حد ممکن به 
مورد استفاده قرار  تر را به همین صورتی که هست یا به صورتی گسترده یا فشرده CPCتوان  میمواردي بسته به نیازها و امکانات هر کشـور 

  .داد
در طـرح ملـی بـا یکایـک      بنـدي  طبقـه ي هـا  ین ردهتـر  سازگاري داشته باشد بایستی تفصیلی CPCمحصول ملی با  بندي طبقه که اینبراي 

بـه عبـارت دیگـر، هـر یـک از      . آمـده باشـد   بـه دسـت  مزبـور   بنـدي  طبقـه  تطبیق داشته و یا از ترکیب یا تجزیه زیر CPCي ها زیـرطبـقه
از یک زیرطبقه و یـا از دو یـا    جزئیبوده یا  CPC در زیرطبقهمحصول ملی بایستی یا داراي همان دامنه  بندي طبقهدر  ها ین ردهتر تفصیلی

دو گزینـه اول داراي اولویـت هسـتند چـرا کـه      . قـرار دارنـد   CPCتشکیل شده باشد که ترجیحاً در یک طبقه یا گروه  CPCچند زیرطبقه 
را میسـر   تـر  سازند، در حالی که گزینه سوم، انطبـاق در سـطح تجمعـی    میفراهم  CPCین فرصت را براي انطباق در سطح تفصیلی تر بیش
یـا موقعیـت    هـا  آنسـاختار   تأثیرالزاماً تحت  CPCي ملی محصـول با ها بندي طبقهشود سازگاري  تأمیندر صورتی که این نیازها . سازد می
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  .ین سطوح خود قرار نخواهد گرفتتر در تفصیلی ها رده
در صـورت تمایـل،   . باشـد  المللـی  بـین  بنـدي  طبقـه از همـان طبقـه در    جزئـی گسـترده،   بنـدي  طبقـه ي اضافی براي ها شبهتر است زیربخ

توان با اضافه  میاین کار را . زیر رده ایجاد کرد 9تا حد  ها فرعی هر یک از زیرطبقه بندي تقسیمتوان با  میرا  CPCي مبتنی بر ها بندي طبقه
  بـه  تـر  ي تفصیلیها ي از ردهتر بیشبا جایگزین کردن تعداد  که اینیا . انجام داد CPCکردن یک رقم اعشار به هر یک از کدهاي پنج رقمی 

در مـواردي کـه ایـن    . ي آن را گسـترش داد ها زیرطبقهبه  CPCي ها فرعی طبقه بندي تقسیماز موارد،  اي در پاره  توان، می ها زیرطبقهجاي 
بـیش از   CPCبراي هر طبقـه   که اینتوان با کدهاي پنج رقمی مشخص نمود مشروط بر  میرا  تر ي تفصیلیها زیرطبقهشود،  میروش اعمال 

ي تعیین شود کـه  نحو بهباید  تر ي تفصیلیها ، حدود زیر ردهCPCي ها حفظ قابلیت مقایسه با زیرطبقه منظور به. مورد نیاز نباشد زیرطبقه 9
  .قرار داد CPCي ها زیرطبقهدر  اي بتوان آن را دوباره به صورت مجموعه

در برخی از کشورها ممکن اسـت  . داشته باشند CPCي ملی خود نیاز به کاهش سطح جزئیات ها بندي طبقهبعضی کشورها ممکن است در 
براي مثال ممکن است براي . موجود نباشد CPCي ها ي دیگري مربوط به سایر ردهها اهمیت بوده و داده نسبتاً بی CPCي ها تعدادي از رده

) آالت ماشین( 46تا  43ي ها ي موجود در بخشها یی مشابه یکایک ردهها ي ملی خود ردهها بندي طبقهبعضی از کشورها عملی نباشد که در 
در  هـا  ي هر یک از این بخـش ها یا طبقه ها م یا تعدادي از زیرطبقهاین قبیل کشورها ممکن است تشخیص دهند که ترکیب تما. ایجاد کنند

  .است تر مناسب ها آنملی  بندي طبقهین سطح تر ي مجزا در تفصیلیها رده

3-3-1-     CPC  
ي ملی محصول ها بندي طبقهممکن است پدیدآورندگان . را به عهده دارد CPC سازي بهنگامبخش آمار سازمان ملل متحد مسئولیت تهیه و 

 CPC کننـدگان  استفاده. کنند به ایجاد ارتباط با بخش آمار سازمان ملل متحد تمایل داشته باشند میاستفاده  CPCنهادهایی که از  و سایر
کلی حمایت فنی در اعمال  طور بهي روزآمد نمودن یا تجدید نظر، اطالعات مربوط به تعبیر و تفسیر آراء و نظرات و ها به این ترتیب از برنامه

مواجـه   CPCشوند که توجه بخش آمار را به هر گونه مشـکلی کـه در اجـراي     میتشویق  کنندگان استفاده. آگاه خواهند شد بندي طبقهاین 
در اختیـار قـرار داده و پیشـنهادات و     بندي طبقهتجربه و تذکرات خود را در رابطه با مناسب بودن  و شوند جلب کنند و توضیح بخواهند می

بتواند  CPC کنندگان استفادهاز دامنه و نیازهاي  تر بیشاست که آگاهی  امید. نظرات خود را براي افزایش میزان سودمندي آن اعالم نمایند
  .دمحصوالت را تسهیل نمای بندي طبقهبهبود 

  :ي آماري به نشانی پستیها بندي طبقهقسمت بخش آمار سازمان ملل،  مدیر بهتوانند نظرات خود را  می CPCکاربران 
2 United Nations Plaza, 
Room DC2-1670, New York, 
Ny 10017, USA. 

دورنگار:  1-212-963-1374 
بـر روي   Contact us یا با اسـتفاده از اتصـال   و ) chl@un.org(به نشانی پست الکترونیکی  ها بندي طبقهیا از طریق خط مستقیم بخش 

  .ارسال نمایند http://unstats.un.org/uns/classاجتماعی و اقتصادي سازمان ملل در نشانی  المللی بیني ها بندي طبقهسایت 

4-1-  CPC       
1-4-1-             )ISIC(  

یـی ها بندي طبقههر دو ) ISIC(ي اقتصـادي ها فعالیت رشته تمامی المللی بیناستاندارد  بندي طبقهو ) CPC(محوري محصوالت  بندي طبقه
هـر زیرطبقـه از   . دهـد  میوابسته به یکدیگر سازمان ملل متحد را نشان  بندي طبقهجنبه فعالیتی این دو  ISICبراي مقاصد عام هستند که 

CPC  عمده در یک یا چند طبقه معین از  طور بهشامل کاالها یا خدماتی است کهISIC, Rev.4  شود میتولید .  
ه عملی و نه مطلوب بـه  تالش در این جهت ن. نیست ISICو  CPCبایستی توجه داشت آنچه مورد نظر است تطبیق یک به یک کدها میان 

را نیـز   SITCبه خصوص در سطوح باالتر منجر شـده و همـاهنگی بـا     CPCي ها نظر رسید چرا که ممکن است به توصیف نامناسبی از رده
در انـواع   CPC، در نظـر اسـت کـه از    عـالوه  بـه . پیچیده و دستخوش تحول است ها آنو محصوالت  ها فعالیت رشتهارتباط بین . مشکل کند
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تلقی کرد زیرا به فهرست کردن کاالها و خدمات تولیـد   ISICي از ا یافته گوناگون آمارها استفاده شود و نبایستی آن را تنها صورت گسترش
  .شود میمحدود ن ISICي ها فعالیت رشته بر اساسشده 

2-4-1-     )HS(  
ي صـفر تـا   ها در قسمت CPCي ها زیرطبقهوجود دارد زیرا  HSو  CPC، رابطه بسیار تنگاتنگی میان در رابطه با کاالهاي قابل حمل و نقل

 CPCیی که سـاختار تفصـیلی   ها در جدول. دهند میرا تشکیل  HS-2007ي کامل نظام هماهنگ ها و تنظیم مجدد رده ها بندي گروهچهار، 
صفر تا چهار نشـان داده   يها در قسمت CPCي ها در کنار هر یک از زیرطبقه HS-2007نظام هماهنگ  دهند کدهاي متناظر میرا نمایش 
  .شده است
از یـک یـا چنـد     هـا  آناند که هـر یـک از    طوري تعریف شده) ي صفر تا چهارها قسمت(براي کاالهاي قابل حمل و نقل  CPCي ها زیرطبقه

  .شود میتشکیل ) HS(عنوان فرعی شش رقمی نظام هماهنگ 
 بنـدي  طبقـه معیارهـاي زیر  بـر اسـاس  است کـه   المللی بینفهرست موضوعی جامعی از کاالهاي مورد مبادله در سطح ) HS(نظام هماهنگ 

 تمـامی ایـن اصـول در   . ي اقتصـادي ها فعالیت) ت(مورد استفاده یا عملکرد، ) پ(، آوري عملمرحله ) ب(مواد خام یا اصلی، ) الف: (شوند می
) WCO(به سازمان جهانی گمرک  1994ي گمرکی نیز که در سال ها شوراي همکاري. اند رعایت شدهي بعدي فهرست موضوعی ها ویرایش

بایسـتی فقـط    HSولی این اصل که هر عنوان فرعی . منظور شود HSتغییر نام یافت در اصل موافقت نمود که معیار مبدأ فعالیتی در ایجاد 
. دقیق پیروي شود طور بهتوانست  میشوند به دالیل گوناگون ن میتولید  فعالیت هرشتمعمول فقط توسط یک  طور بهشامل کاالهایی باشد که 

دلیـل  . در بعضی موارد براي مقامات گمرکی ممکن نبود که بتوانند بر مبناي خصوصیات فیزیکی یک کاال مبدأ فعالیتی آن را متمایز سـازند 
در مـوارد دیگـر تمـایزات تـاریخی و حقـوقی      . بودند اهمیت بی المللی بین شد که در تجارب مییی منجر ها دیگر آن بود که این تمایز به رده

موارد مشخص نبود که محصوالتی بـا   اي در پاره. نیازهاي اداري بازرگانی و گمرکی بر معیار مبدأ فعالیتی پیشی گرفته است تأمیننهفته در 
کشورها داراي ساختارهاي اقتصادي متفاوتی بر حسـب فعالیـت    این حقیقت که. گیرند میمبدأ فعالیتی معین در کجاي نظام هماهنگ قرار 

  .دهد میهستند مشکل رعایت این اصل را افزایش 
ي هـا  تعرفه گمرکی شوراي همکـاري  1 )نومنکالتور(فهرست موضوعی  نسخه اصلی بر اساس) HS(نظام هماهنگ توصیف و کدگذاري کاالها 

ایـن فهرسـت بـه فهرسـت موضـوعی شـوراي        1974در سـال  . است شکل گرفت 1955گمرکی که همان فهرست موضوعی تعرفه بروکسل 
ي گمرکـی  هـا  تعرفه بروکسل و تعرفه شـوراي همکـاري   سازي یی که براي هماهنگها تالش. تغییر نام یافت) CCCN(ي گمرکی ها همکاري

)BTN/CCCN ( تجارت  المللی بیناستاندارد  بندي طبقهبا)SITC (اسـتاندارد   بنـدي  طبقهن با ویرایش دوم صورت گرفت به تطابق کامل آ
رقمـی موجـود در تعرفـه شـوراي      ي چهـار هـا  ، در حـالی کـه سـرعنوان   1988در سـال   HS. منجـر شـد   1978تجارت در سال  المللی بین

. شده بود، به مرحله عمل درآمد بندي طبقهشوند وارد  میي فرعی که با کدهاي شش رقمی مشخص ها ي گمرکی تعدیل و عنوانها همکاري
ي کمیته ها از طریق نشست یک بارسال  هر سه یا چهار HSاین امکان را فراهم ساخته است که ) WCO(ي سازمان جهانی گمرک ها برنامه
رند تا حفظ شرکت دا HSآمارشناسان کشورهاي عضو و بخش آمار سازمان ملل متحد در کار روزآمد کردن . ، روزآمد گرددتجدید نظرفرعی 

به مرحلـه   2007 سالین اصالحیه نظام هماهنگ در تر تازه. تضمین شود المللی بیني ها بندي طبقهرابطه بین این فهرست موضوعی و سایر 
  .اجرا درآمد

ام مـورد  ي قرارداد براي اجراي ایـن نظـ  ها نظام هماهنگ عالوه بر فهرست موضوعی، مشتمل بر مقررات قانونی تعبیر و اصولی است که طرف
گیـرد کـه بـه تفسیــر و      مـی بسیار کامل از توضیحات و یک فهرست الفبایی را نیز در بـر   اي مجموعه HSاین،  ، افزون براند توافق قرار داده
  .کند میکمک  بندي طبقهاستفاده از این 

نظام هماهنگ توصیف و کدگـذاري کاالهـا تضـمین شـده      المللی بینو اجراي آن در سطح جهان توسط کنوانسیون  HSاستفاده گسترده از 
دارد که هر یک از طرفین قرارداد بایستی آمارهاي داد و ستد واردات و صادرات خود را مطابق  میقرارداد تنظیمی مقرر ) ب( 1/3ماده  .است

دالیل استثنایی از قبیل محرمانـه   ه انتشار بهجایی ک با کدهاي شش رقمی نظام هماهنگ یا به ابتکار طرف قرارداد در سطحی باالتر از آن تا
  .بودن به لحاظ بازرگانی یا امنیت ملی ممنوع نباشد در دسترس عموم قرار دهد

________________________________________________________________________
1 Nomenclature  



    (CPC) 16 

3-4-1-         )SITC(  
ي سـاختاري بـراي   ها قالب عنوان به HSنیز از عناوین فرعی  SITCاست زیرا در  HSو  CPCمشابه ارتباط بین  SITCو  CPCارتباط بین 

موارد زیـر را مـنعکس    SITCکاالها در  بندي گروه. باشد استفاده شده است می تر کاالها که براي تحلیل اقتصادي تجارت مناسب بندي گروه
اهمیـت کاالهـا از   ) ت(و مـوارد اسـتفاده از محصـول،     عملکرد بازار) پ(، آوري عملمرحله ) ب(مواد مورد استفاده در تولید، ) الف(نماید  می

در مورد کاالهاي قابل حمل و نقل، تمام اقالم پـنج رقمـی    CPCبا  SITCدر ارتباط با انطباق . تحوالت فناوري) ث(و  لحاظ تجارت جهانی
SITC ي ها کامل در یکایک زیرطبقه طور بهCPC ي هـا  زیرطبقه ترتیب به این. گیرند میي صفر تا چهار قرار ها در قسمتCPC    از یـک یـا

 گونـه  هـیچ فقط با کاالهاي قابل حمـل و نقـل سـر و کـار دارد      HSنیز مانند  SITCکه  جا آناز . شود میتشکیل  SITCچند قلم کاالهاي 
  .وجود ندارد CPC 9تا  5ي ها براي رده HS-2007و نظام هماهنگ  CPCیا  SITCو  CPCتطبیقی میان 

4-4-1-          
کاالهـا و   بنـدي  طبقـه یـک   عنوان به CPCو استانداردهاي دیگري نیز هستند که به علت نقش  ها بندي طبقه، SITCو  ISIC ،HSعالوه بر 

  .خدمات براي مقاصد عام با آن ارتباط متقابل دارند
ارتبـاط پیـدا    CPCبـا   SITCاز طریق همبستگی تنگاتنگ آن با 1(BEC)ي عمده اقتصادي ها رده بر حسبسازمان ملل متحد  بندي طبقه
گـردآوري شـده    SITCي تجارت خارجی که با استفاده از ها ابزاري براي تبدیل داده عنوان بهآن است که  (BEC)منظور از طراحی . کند می

معمـوالً از طریـق تطـابق    . معنادار است به خدمت گرفته شود (SNA)ملی  يها ي مصرف نهایی که در چارچوب نظام حسابها است به رده
CPC   باSITC طریق تطابق  از نیز وSITC  باBEC ي ها قهـتوان کل زیرطب میCPC ي ها را در ردهBEC ترتیب مجدد بخشید.  

مخـارج  ي ها بندي طبقهکند، در تهیه  می تأمین (SNA)ي ملی ها ي نظام حسابها بعد محصول را در بسیاري از جدول CPCیی که جا آناز 
شـامل   2هـدف  بـر حسـب   مخـارج ي ها بندي طبقهاین موضوع در نشریه . گیرد میي ملی نیز مورد نظر قرار ها در نظام حساب برحسب هدف

غیرانتفاعی در  مؤسساتمقاصد  بندي طبقه، 4(COFOG)وظایف دولت  بندي طبقه، 3(COICOP)هدف  بر حسبمصرف فردي  بندي طبقه
ي هـا  ن اسـاس انطبـاق  ای بر. منعکس شده است 6(COPP) هدف بر حسب تولیدکنندگانمخارج  بندي طبقهو  5(COPNI)خدمت خانوارها 

  .اند بسط یافته CPCو  COICOPي ها بین رده
خود  المللی بینتجارت  بندي طبقه عنوان بهرا  7(CN)فهرست موضوعی ترکیبی  1988از ابتداي سال ) اتحادیه اروپایی فعلی(جوامع اروپایی 

با دو رقم اضافی است که براي نیازهاي ویژه آماري و گمرکی  HS، گسترشی از CNفهرست موضوعی ترکیبی . مورد استفاده قرار داده است
د دارد بـدین نحـو کـه    و فهرست موضوعی ترکیبی، ارتبـاط مسـتقیمی وجـو    CPCبین . شود میکشورهاي عضو اتحادیه اروپا به کار گرفته 

  .تنظیم مجدد نمود CPCي ها ي فهرست موضوعی ترکیبی را در زیرطبقهها توان کل رده میهمیشه 
محصـول   بنـدي  طبقـه و  (NACE)داخل جوامـع اروپـایی    ي اقتصادي درها فعالیت  رشته بندي طبقهساختار و محتواي نسخه ویرایش شده 

ي اقتصـادي  هـا  بنـدي  طبقه سازي مربوط به آن در اتحادیه اروپا با تالش و کوشش مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا براي هماهنگ
 بنـدي  طبقـه مبنـاي   بـر  8(CPA)فعالیـت   بـر حسـب  محصـوالت   بنـدي  طبقـه . سـازگار باشـد   CPCو  ISICي توسعه یافـت تـا بـا    نحو به

فهرسـت محصـوالت   . در سـطح تفصـیلی اسـت    CPCتهیه شده و داراي پیوندهایی با  (NACE)ي اقتصادي جوامع اروپایی ها فعالیت رشته

________________________________________________________________________
1 Classification by Borad Economic Categories  
2 Classifications of Expenditure According to Purpose
3 Classification Of Individual Consumption According to Purpose
4 Classification Of the Function Of Government
5 Classification Of the Purpose Of Non-profit Institutions serving Households
6 Classification Of the Outlays Of Producers According to Purpose
7  Combined Nomenclature  

8 Statistical Classification of Product by Activity in the European Economic Community
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 CPCهـر دو بـه    CPCو  PRODCOMبـا فهرسـت موضـوعی     HSتواند از طریق تطابق  مینیز  1(PRODCOM)صنعتی اداره آمار اروپا 
  .مرتبط شود

 53ي بخـش  ها در تطابق با زیرطبقه CPCمقدماتی  بندي طبقهي ها به ساختار و محتواي رده با توجه CPCدر جریان کارهاي ابتدایی تهیه 
  .مارهاي ساختمان استفاده شده استسازمان ملل متحد براي آ المللی بیني ها از توصیه )ساختمان(

ي خـدمات را تحـت   هـا  بخـش  بنـدي  طبقه،  2اروگوئه مذاکرات تجاري تسنشبازرگانی طی ي گمرکی و ها عمومی تعرفه نامه توافقدبیرخانه 
 (WTO)که استفاده از آن بـراي اعضـاي سـازمان تجـارت جهـانی       بندي طبقهاین . تهیه نمود (GATS)عمومی تجارت خدمات  نامه توافق

 منظـور  به. مقدماتی است CPCعمدتاً مبتنی بر  W/120 بندي طبقه. میان اعضا پخش شد W/GNS/120باشد، با عنوان سند  میاختیاري 
، یک بازبینی فنی جامع توسط دبیرخانه سازمان تجارت جهانی، بخـش  CPCفراهم نمودن توضیحات تفصیلی در مورد تغییرات نسخه فعلی 

روند این بازبینی منجر به تصـحیحات  . کند انجام شد میکه در زمینه آمار خدمات فعالیت  3گروه ووربرگ CPCآمار سازمان ملل و زیرگروه 
 CPCبا این وجود، تحوالت ایجاد شـده در  . منظور گردید CPCمورد آن شد که این تغییرات در  تفسیرهایی درارائه و  بندي طبقهویرایشی 

، در رونـد دور  WTOکشورهاي عضـو  . شود میاستوار هستند ن CPCپایه  که همچنان بر GATSموجب تغییر تعهدات جاري در چارچوب 
رود کـه همکـاري در    انتظار مـی . پردازند می W/120 بندي طبقهآغاز شد، به بحث در مورد تغییرات  2000ویه سال ـجدید خدمات که از ژان

  .ادامه پیدا کند CPCي آتی ها و بازبینی سازي بهنگامزمینه تجارت خدمات طی 
سـازگاري میـان پنجمـین    طوري هماهنگ شـود کـه    ها خواستار شد فعالیت 1997کمیسیون آمار در بیست و نهمین نشست خود در سال 

و جـزوه مربـوط    1993 (SNA)ي ملی ها ، نظام حساب0/1CPC، نسخه (IMF)پول  المللی بیني صندوق ها ویرایش جزوه موازنه پرداخت
جزوه پیشنهادي توسـط  . به آمار تجارت خدمات پیشنهادي توسط گروه کار ویژه میان سازمانی ملل متحد در زمینه آمار خدمات حفظ شود

خدمات منـدرج   المللی بینتوصیه شده براي تجارت  بندي طبقهتجارت خدمات خواهد بود که گسترشی از  بندي طبقهکار ویژه، حاوي  گروه
ي هـا  قالـب  عنـوان  بـه  CPCکـدهاي  . پـول اسـت و بـا آن سـازگاري دارد     المللی بیني صندوق ها در پنجمین ویرایش جزوه موازنه پرداخت

ي هـا  رده. تمام و کمال لحـاظ خواهـد شـد    طور بهشود  میمبادله  المللی بینساختاري اساسی براي توصیف محصوالت خدماتی که در سطح 
و نسـخه   هـا  خدمات موازنه پرداخت بندي طبقهتطابق  نویس پیشو  اند مرتبط شده CPCمقدماتی  بندي طبقهو خدمات با  ها موازنه پرداخت

0/1 CPC یافتــه ي بســطهــا خــدمات موازنــه پرداخــت بنــدي طبقــهتطــابق . اســت تهیــه شــده (EBOPS) 0/1، نســخه CPC  و فهرســت
120/W/GNS  منظور شده است 4المللی بینجزوه آمارهاي تجارت خدمات نیز در.  

تهیه شده و در سی و یکمین نشست کمیسیون آمـار   5(TSA)ي اقماري گردشگري ها با عنوان حساب المللی بیناخیراً یک استاندارد جدید 
 آن بـر  تأثیرگردشگري و  گیري اندازهاستاندارد مذکور معیاري جهت . برگزار گردید به تصویب این کمیسیون رسیده است 2000که در سال

  .نماید میارائه ي ملی ها اقتصاد در چارچوب کالن اقتصادي نظام حساب
TSA، یی کـه ایـن محصـوالت را تولیـد     هـا  فعالیـت  شـود و  مـی که توسط بازدیدکنندگان خریداري  اي گردشگري را از نظر محصوالت ویژه

 TSAي بـه کـار رفتـه در    هـا  بندي طبقهتعاریف، مفاهیم و . کند می فهرست ISICو  CPC بر اساسنماید، تعریف و محصوالت مذکور را  می
  .تشریح شده است »6شناختی توصیه شده چارچوب روش: حساب اقماري گردشگري«شناختی پیشنهادي در نشریه   چارچوب روش عالوه به

2-        
1-2-   

بـه   ها آنین تر ممهاستفاده شده است که  کاالها تهیه وه براي عمدطور به، محصول ي مختلفی براي کدگذاريها بندي طبقهدیرباز  ایران از در

________________________________________________________________________
1 List of PRODucts of the European COMmunity
2 Uruguay Round of trade negotiations
3 Voorburg Group on Service Statistics
4 Manual on Statistics of International Trade in Services
5 Tourism Stellite Account
6 Tourism Stellite Account: Recommended Methodological Framework  
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  :استشرح زیر
1345سال  –کاالهاي صنعتی ایران بندي طبقه -
  1347سال  –محصوالت تولیدي ایران بندي طبقهراهنماي  -
  1347سال  –SITC,Rev.1 بر اساس کاالها المللی بین بندي طبقه -
  1365سال  –نوع مصرف بر حسبآمار واردات کاالیی کشور  بندي طبقه -
  1365سال –BTNهمراه  ICGSوکدگذاري کاالهاي تولیدي، بندي طبقهسیستم  -
  1369سال  –کاال بندي طبقهفهرست هماهنگ شده  -
  1372سال –کدگذاري کاال ي توضیحی نظام هماهنگ شده توصیف وها یادداشت -
  1374سال  –محصوالت صنعتی ، مواد اولیه وها فعالیت بندي طبقهراهنماي  -

پـل ارتبـاطی میـان     خـدمات از یـک طـرف و ضـرورت ایجـاد همـاهنگی و       کـاال و  جـامع از  بنـدي  طبقـه همواره فقدان یـک   این، وجود با
سـازي   هـدف هماهنـگ   مرکـز آمـار بـا    1374سال  به همین دلیل در. شد میطرف دیگر احساس  مورد استفاده از ي موجود وها بندي طبقه
انجـام   بـا  کارشناسـان و  ترجمه مذکور توسط گروهـی از  .محوري محصوالت نمود بندي طبقه، اقدام به ترجمه نسخه مقدماتی ها بندي طبقه

.یک ترجمه قلمداد نمود عنوان بهخدمات انجام گرفت که نباید آن را تنها  زمینه شناخت کاال و تحقیقات مفصل در
ـ  ایـران ترجمـه شـد و    مرکز آمـار  محوري محصوالت در بندي طبقهنسخه اول  1377سال  در  ه دنبـال آن گروهـی از کارشناسـان مرکـز و    ب

 و المللـی  بـین  بنـدي  طبقـه ي داخلـی بـا   هـا  بنـدي  طبقـه تطبیقی  هاي اقدام به تهیه فهرست محصوالت، جدولط، وي اجرایی مربها دستگاه
.کار ناتمام ماند تشکیالت سازمانی، تغییر در که با کدگذاري کاالها نمودند

اسـتفاده   منظـور  بهالمللی توسط سازمان ملل متحد منتشر شد، مرکز آمار ایران  بین بندي طبقه 1/1نسخه  2002در سال  که اینتوجه به  با 
همکـاري   بـا  دسـتور کـار خـود قـرار داد و     در 1385سـال   ایـران را در  محوري محصـوالت بندي  ، بازنگري طبقهبندي طبقهاز نسخه جدید 

 و آمـار  ، نمایندگان مرکـز گمرک ،کشاورزي و وزارت جهاد ،معادن، وزارت بازرگانی کشاورزي، وزارت صنایع ونمایندگان بانک مرکزي، بانک 
ارتبـاط میـان ایـن    در ایـن نسـخه    .انجـام داد  هـا و پیشـنهادهاي صـاحبنظران    نظرات، دیـدگاه  دریافت نقطه  هاي کارشناسی، بر پایه بررسی

.ي اجرایی کشور برقرار شدها دستگاه و ها سازمان دراستفاده  ي موردها بندي طبقه با بندي طبقه
مرکز آمـار   1392بندي محوري محصوالت از سوي سازمان ملل متحد ارائه شد که در همین راستا در سال  نسخه دوم طبقه 2008در سال 

هـاي ذیـربط    برگزاري جلسات با دستگاهو هاي کارشناسی مرکز آمار  بازنگري آن نیز در قالب کارگروهسپس ایران اقدام به ترجمه آن نمود و 
محوري محصوالت ایران منظور شود و ثانیاً هماهنگی الزم بـین   بندي طبقهاوالً نیازهاي موجود در تدوین  در این زمینه سعی شد. انجام شد

هـاي جهـانی    کشـور، هـدف  داخلـی   ي که عالوه بر نیازهـاي طور بهحفظ شود،  بندي پیشنهادي سازمان ملل متحد بندي ایران با طبقه طبقه
آمارگیري مورد استفاده در تهیه  هاي براي کدگذاري کاالها و خدمات طرحبندي  این طبقه. دشو تأمین المللی نیز پذیري بین مقایسه منظور به

.ستانده مرکز آمار ایران مورد استفاده قرار گرفت و بازخورد نتایج آن نیز در این مجموعه اعمال شده است -جداول داده
  

2-2-       
شده است، نحوه کدگذاري محصوالت نیز کامالً هماهنگ بـا   تدوین .CPC , Rev 2 بر اساسبندي محوري محصوالت ایران  که طبقه جا آناز  

رقمـی  یـک   کـدهاي  :از بندي عبارتند هاي مورد استفاده در این طبقه مراتب رده به این ترتیب سلسله. است CPCکدگذاري مورد استفاده در 
رقمـی بـراي تعیـین     ، کـدهاي چهـار  »گـروه «کدهاي سه رقمی براي تعیـین    ،»بخش«، کدهاي دو رقمی براي تعیین »قسمت«براي تعیین 

   .»زیرطبقه«رقمی براي تعیین  پنجکدهاي  و» طبقه«
نسـبت بـه    کـه  زیرطبقه است 2734طبقه و  1264گروه،  323بخش،  72قسمت  10داراي ) 2نسخه ( محوري محصوالت بندي طبقه
  . ندا شده  اضافه 01660و زعفران با کد  01357انار با کد . ها تغییرات جزئی ایجاد شده است المللی تنها در زیرطبقه نسخه بین

. حساب آورده شـده اسـت  ه بندي ب المللی، جزء طبقه بندي بین حفظ قابلیت تطبیق با طبقه منظور به  که در ایران وجود ندارد، خدماتی کاالها و
  .صفر خواهد بود محصوالتاین  اطالعات مربوط بهبدیهی است که 
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وجـود داشـت، بـه     مشکالتی مناسب، تعیین کد تجربیات در شناسایی خدمات و وکافی نبودن سوابق وخدمات ماهیت ناشناخته بودن  دلیل به 
 و هـا  طـرح  در بنـدي  طبقـه طی زمان بـا اسـتفاده    نبوده که امید است دربرخی موارد خدمات فهرست شده داراي پوشش کامل  همین علت در

  .ي آماري نواقص آن رفع شودها فعالیت
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)…اسانس، ویتامین و(آب آشامیدنی با مواد افزودنی 24490
بندي شده آب آشامیدنی شیرین شده، تصفیه و بسته24410
آب آلبالو21439
آب آناناس21433
آب استفاده شده مناسب کاربري مجدد18000
آب اسید35490
آب اقیانوس18000
  آب اکسیژنه35323
آب انار  21439
آب انبه21439
آب انگور21434
آب باران18000
آب برف18000
خدمات -آب پاشی خاک94413
آب پرتقال21431
آب پنیر22130
)هاي تصفیه آب کن و دستگاه شیرین هاي آب براي مثال، از دستگاه(تصفیه شده آب 18000
)براي مثال، مستقیماً از ذخایر طبیعی(آب تصفیه نشده 18000
آب چاه18000
آب چشمه18000
آب چند میوه21439
آب دریا18000
آب دریاچه18000
آب رادیاتور35490
آب رودخانه18000
زردآلوآب 21439
آب زرشک21439
)مایع سفیدکننده(آب ژاول 35322
)اکسید دوتریوم(آب سنگین 34260
آب سیب21435
)سینتاتیک(آب صابون صنعتی غیر روغنی 35490
آب قنات18000
آب گازدار24410
آب گرم17300
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)دارابی(فروت  آب گریپ21432
فرنگی آب گوجه21321
آب گیالس21439
آب لیمو21329
آب معدنی24410
دار آب معدنی طعم24490
آب مقطر35490
آب مقطر باتري35490
گیري خانگی آب میوه44816
آب میوه مخلوط21439
گیري غیر خانگی آب میوه44191
آب نارنج21329
آب هلو21439
آب هویج21329
جز خطوط لوله اند، به مشابه که براي انتقال آب به منظور تأمین آب طراحی شدههاي  هاي آب و آبراهه ها، کانال آباره53231
آباکا، کنف مانیل01929
بند کانال آب53232
اي پاش ارابه آب44150
پاش متحرک آب44150
خدمات -ها ها و گذرگاه پاشی خیابان آب94510
هاي فعالیتخدمات  -ها ها و گذرگاه پاشی خیابان آب94510
هاي مخصوص تأمین آب آبراهه53234
آبرنگ35120
سردکن آب43913
سردکن مخصوص تهویه آب43913
زمان کن و یخچال هم گرم سردکن و آب آب43913
سنج و ابزارهاي شناور مشابه آب48251
آبغوره21329
کن برقی گرم آب44817
کن خورشیدي گرم آب44826
کن دیواري گرم آب44826
کن دیواري گازي گرم آب44826
کن صنعتی گرم آب43932
کن گازي دیواري گرم آب44817
کن گازي زمینی گرم آب44817
دار گازي کن مخزن گرم آب44826
کن مخزنی گرم آب44826
کن نفتی گرم آب44817
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شناورکننده  هاي برقی دیواري و مخزنی و گرم کن گرم آب44817
هاي زودجوش یا مخزنی غیر برقی براي چوب، خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا کن گرم آب44912
گیر پالستیکی میوه آب36940
نبات آب23670
دار هاي قلیایی گلسیرین ها و محلول آب34570
هاي جوي آب18000
هاي زیرزمینی آب18000
هاي سطحی آب18000
مصنوعی منجمد شدهصورت  آبی که به17400
آپاتیت16110
خدمات کرایه -آتاري73210
دان غیر برقی آتش44822
زنه آتش35450
سوزي جلوگیري از آتش  خدمات -اداري  هاي نشان آتش91260
 سوزي  با آتش  مقابله  خدمات -اداري  هاي نشان آتش91260
بندي آتل و سایر وسایل شکسته48171
آتنولول35220
آتینامات35220
آجر چهارگوش از آرد فسیل سیلیسی37310
آجر ساختمانی مجوف از ماسه سنگ سیاه37350
آجر سفالی37350
اي آجر شیشه37117
آجر ضد اسید37350
آجر فشاري37350
دار آجر لعاب37350
آجر ماسه آهکی37350
آجر ماسه سیمانی37350
ماشینیآجر 37350
آجر نسوز37320
آجرنما پرسی37350
بندي شده بسته -آجیل21495
آچار بکس42921
آچار پنوماتیکی44231
آچار تخت42921
آچار دستی42921
آچار رینگ42921
آچار رینگ آزاد کن42921
آچار شمع42921
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آچار فرانسه42921
آچار قفلی42921
گیر آچار لوله42921
آچارهاي آلن42921
پنبه آخال چوب31921
آخال موي انسان38971
آخال و ضایعات کتان26190
آدابتور کانال به کانال براي ایجاد ارتباط بین دو سیستم کامپیوتري دیجیتال47223
آدامس23670
آدامس طبیعی23670
آدامس طبیعی بدون قند23670
آدمک آهنی38520
بند درب آرام42992
آرتمیا04930
آرد از تفاله فیبري و سلولزي خرما23170
آرد بادام زمینی21720
آرد برنج23120
آرد جو23120
آرد چوب31220
آرد دانه خشخاش21720
آرد ذرت خشک23120
)جوانه گندم(آرد سن 23110
آرد سویا21720
زمینی آرد سیب21392
)گندم(آرد غالت 23110
)ها و امالح با افزودن ویتامین(آرد غنی شده 23110
آرد گندم با سبوس23110
آرد گندم سبوس گرفته23110
آرد گندم سفید23110
آرد گندم نوع چکشی23110
آرد گندم نوع سمولینا23110
آرد گندم نوع والسی23110
آرد نخود23170
پوستان، مناسب براي مصرف انسان، غیر منجمد سختآرد، بلغور و پلت از 04210
آرد، زبره و پلت، از گوشت یا احشاي غیر خوراکی21180
آردهاي ترکیبی براي تهیه نان، کیک، بیسکویت و کلوچه23180
)رالکار(آرسنیک معدنی 16190
آرگوتامین و امالح آن35250
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آرگومترین و امالح آن35250
آرماتور41261
آرمیچر آلترناتور46960
آرمیچر دینام خودرو46960
آزالیا01961
خدمات -دندان  آزمایشات93123
آزوتورها34280
آزوریت14210
آزیترومایسین35250
آژیرهاي سرقت یا آتش46921
اتوماتیک نفره نیمه 10آسانسور 43540
اتوماتیک نفره نیمه 4آسانسور 43540
اتوماتیک نفره نیمه 8آسانسور 43540
آسانسور حمل انسان43540
آسانسور حمل خودرو43560
آسانسور کاال و بار43560
آستر و روپوش کاله28269
آستري رنگ35110
آستري فوري خودرو35110
اي آستري کوره35110
آسفالت37930
آسفالت و آسفالتیت طبیعی15330
خدمات -خطرناک پالستیکی آسیاب پسماند94311
خدمات -آسیاب پسماند غیر خطرناک پالستیکی94313
آسیاب پالستیک44915
آسیاب چوب44222
آسیاب گندم چکشی44513
)غلتکی(آسیاب والسی 44513
آش آماده23992
خدمات -آشپز شخصی98000
خدمات ارایه شده -)مستخدمین خانگی(آشپزها 98000
گیر آفتاب27160
گیر پالستیکی آفتاب36990
گیر و بند زیر چانه کاله آفتاب28269
آفتابه پالستیکی36490
آفتامات برق خودرو46910
هاي خطرناک آفتکش34666
آکالیف01961
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آ آکمه01961
آکی01319
آگات16310
جز نوع سینمایی آگراندیسور به48324
آالت موسیقی زهی38320
بازي صورت اسباب آالت و ادوات به38560
آلبالو01354
آلبالو آهار01354
آلبوم براي نمونه یا کلکسیون32700
آلبومین تخم طیور23993
آلبومین شیر35420
آلپاکا02121
آلترناتور خودرو46910
آلدئیدها و مشتقات34170
پلیمرهاي حلقوي آلدئیدها؛ پارافرمالدئیدآلدئیدها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه، 34170
آلسترومریا01961
آلفا ولفین سولفونه34110
آلفاپاینن35490
آلفن تانیل34160
آلکالوئیدهاي تریاک و مشتقات آن35250
آلکالوئیدهاي درخت گنه گنه و مشتقات آن35250
آلکالوئیدهاي زنگ چاودار و مشتقات آن35250
بنزن آلکیل34170
)زاج سفید(آلن دوپتاس 34240
آلندرونیت سدیم34150
آلو01356
آلو باربیتال35230
آلو برغانی01356
آلو خشک21412
آلو طرقبه01356
ورا آلوئه01690
آلوچه01356
آلوچه خشک21412
خدمات -هاي زیستی روشزدایی از خاک و آب زیرزمینی در محل آلودگی با استفاده از  آلودگی94413
خدمات - هاي شیمیایی زدایی از خاک و آب زیرزمینی در محل آلودگی با استفاده از روش آلودگی94413
خدمات -هاي مکانیکی زدایی از خاک و آب زیرزمینی در محل آلودگی با استفاده از روش آلودگی94413
خدمات -اي هاي هسته زدایی از سایت آلودگی94420
خدمات -ها زدایی از کارخانه آلودگی94420
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خدمات -هاي صنعتی زدایی از کارخانه آلودگی94420
سازي آب سطحی پس از آلودگی اتفاقی زدایی و پاک آلودگی94412
آلومنیوم فلوراید34250
آلومین14230
جز کوروندوم مصنوعی ، به)اکسید آلومینیوم(آلومین 41432
ها آلومینات34240
آلومینیوم غیر ممزوج41431
آلومینیوم کارنشده41431
آلومینیوم کلراید34240
آلونیت14230
آلیاژ سرب41542
آلیاژ فسفر مس41413
آلیاژ مس41413
آلیاژهاي آلومینیوم41431
آلیاژهاي پلیمري34710
آلیاژهاي حاوي اورانیوم ضعیف شده33630
آلیاژهاي حاوي اورانیوم طبیعی33610
آلیاژهاي حاوي اورانیوم غنی شده33620
آلیاژهاي روي41442
آلیاژهاي قلع41443
آلیاژهاي نیکل41422
آلیوم01961
خدمات آموزشی ارایه شده در -آمادگی92100
خدمات -سازي پسماند غیر خطرناک آماده94319
خدمات -خطرناکسازي پسماندهاي  آماده94311
خدمات -سازي پسماندهاي خطرناک براي حمل به تأسیسات ویژه پردازش پسماند آماده94311
خدمات -سازي پسماندهاي غیر خطرناک به منظور حمل به تأسیسات ویژه پردازش پسماند آماده94319
خدمات - سازي پسماندهاي غیر خطرناک قابل بازیافت آماده94313
سازي مواد غیر خطرناک قابل بازیافت، از طریق تفکیک کردن به منظور انتقال به تأسیسات ویژه پردازش مواد قابل  آماده94313

خدمات -بازیافت
 -سازي مواد غیر خطرناک قابل بازیافت، از طریق تمیز کردن به منظور انتقال به تأسیسات ویژه پردازش مواد قابل بازیافت آماده94313

خدمات
سازي مواد غیر خطرناک قابل بازیافت، از طریق کاهش دادن حجم به منظور انتقال به تأسیسات ویژه پردازش مواد قابل  آماده94313

خدمات -بازیافت
سازي مواد غیر خطرناک قابل بازیافت، از طریق گرفتن آب پسماند به منظور انتقال به تأسیسات ویژه پردازش مواد قابل  آماده94313

خدمات -بازیافت
آمارانتوس01961
صورت یکنواخت که گیرنده بتواند در حین انتقال  در اینترنت، ارایه اخبار به(شده  آمارها یا سایر اطالعات، شامل اخبار استریم84399
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)به فایل دسترسی داشته باشد

آماریلیس01961
آمبوالنس49119
آمپرمتر48243
فایر بدون سیم آمپلی47330
12Bآمپول 35260
آمپول بکمپلکس35260
3-3- 6آمپول پنیسیلین 35260
آمپول پیروکسیکام35260
آمپول جنتامایسین35260
هیدرات سیلین تري آمپی35250
آمفیرامون، متادون و نورمتادون؛ امالح این محصوالت34150
آملودیپین34160
آمو باربیتال35230
خدمات -آموزش آالت موسیقی92911
خدمات -آموزش براي گواهینامه رانندگی اتوبوس92919
خدمات -آموزش براي گواهینامه رانندگی خودرو سواري92919
خدمات -آموزش براي گواهینامه رانندگی کامیون92919
خدمات -آموزش براي گواهینامه رانندگی موتورسیکلت92919
خدمات -یانورديآموزش براي گواهینامه هوانوردي و در92919
خدمات -آموزش بسکتبال92912
خدمات -آموزش پاتیناژ92912
خدمات -آموزش پیانو92911
خدمات -دانشگاهی آموزش پیش92330
خدمات -آموزش تنیس92912
خدمات -آموزش دبیرستانی92330
خدمات -آموزش رقص92911
خدمات -آموزش ژیمناستیک92912
در مهد کودک) خدمات مراقبت روزانه(توأم با بازي براي کودکان  آموزش ساده93510
خدمات -آموزش ساده توأم با بازي براي کودکان و نوجوانان معلول93492
خدمات -آموزش سوارکاري92912
خدمات - آموزش شنا92912
خدمات -)کاردانی(آموزش ضمن خدمت فرهنگیان 92919
خدمات -)کارشناسی ارشد(فرهنگیان آموزش ضمن خدمت 92919
خدمات -)کارشناسی(آموزش ضمن خدمت فرهنگیان 92919
خدمات -آموزش عکاسی92911
خدمات -آموزش فوتبال92912
خدمات معادل -آموزش کاردانی92919
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خدمات معادل -آموزش کارشناسی ارشد کارکنان92919
معادلخدمات  - آموزش کارشناسی کارکنان92919
خدمات -آموزش کریکت92912
خدمات -اي آموزش متوسطه حرفه92340
خدمات -آموزش متوسطه فنی92340
خدمات -آموزش ورزش92912
خدمات -آموزش ورزش در کمپ ورزشی92912
خدمات -هاي رزمی آموزش ورزش92912
خدمات -آموزش هاکی92912
خدمات - آموزش هنري92911
خدمات -جز آموزش آکادمیک یا دانشگاهی آموزش هنري به92911
خدمات -آموزش یوگا92912
هیدرات سیلین تري آموکسی35250
آمونیاک بدون آب34651
آمونیاک محلول در آب34652
آمینوپنی سیالنیک اسید35250
آنالیزر کامپیوتري45240
آناناس01318
آناناس خشک شده21419
آنتراسیت11010
آنتلوپ02129
مخابراتی VHFآنتن 47401
آنتن ماهواره47401
)دستگاه گرداننده آنتن(گردان  آنتن47401
آنتوریوم01961
ها ازونانت آنتی35490
ها اکسیدان آنتی35490
صورت کارنشده آنتیموان به41603
آندالوزیت16310
آندهاي محافظ خطوط نفت و گاز46420
ها آنزیم34170
آنغوزه تلخ و شیرین03219
آنیل اریدین34160
آنیونیک35310
آوارویت16310
آووکادو01311
آویشن01690
آویشن شیرازي01690
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آهار35490
آهک زنده37420
آهک کلوخه37420
آهک معمولی37420
آهک میکرونیزه37420
آهک هیدراته37420
)بند آهک آب(هیدرولیکی آهک 37420
آهن اسفنجی41116
بندي شده آهن دانه14100
آهن منگنزدار14100
رباهاي دایمی سرامیکی آهن46932
رباهاي دایمی فلزي آهن46931
رباي الکترومغناطیسی بلندکننده اجسام آهنی آهن46939
رباي الکتریکی آهن46939
رباي دایمی فریتی آهن46932
خدمات -سازي آهنگ96320
آهوي ختن02129
آیفون تصویري47223
آیفون تمام دیجیتالی47223
آیفون دو سیمه با قابلیت هوشمند47223
آینه و شمعدان فلزي42996
اي تخت آیینه شیشه37116
دار اي قاب آیینه شیشه37116
اي نشکن آیینه شیشه37116
آیینه موتورسیکلت37116
آیینه و شعمدان چینی37222
هاي خودرو آیینه37116
هاي سهموي آیینه37116
اي هاي شیشه آیینه37116
)ریسیده نشده(ابریشم خام 26110
پزشکی ابزار آزمایشگاهی دام48150
ابزار آندوسکوپی48150
ابزار اپتیکی48312
داراي موتور برقی متمرکزابزار الکترومکانیکی براي به کارگیري دستی، 44232
گیري ابعادي و کنترل قطعات خودرو ابزار اندازه48266
ابزار به کارگیري دستی، از نوع بادي، آبی یا داراي موتور غیر برقی متمرکز44231
زنی در زمین ابزار چاله42922
ابزار چوبی31911
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پزشکی ابزار دام48150
)پنوماتیکی(ابزار دستی 44231
ابزار دستی بنایی42921
ابزار دستی نجاري42921
ابزار سوراخ کردن سنگ42922
هاي مربوط به دریانوردي ابزار و دستگاه48211
هاي مربوط به ژیوفیزیک ابزار و دستگاه48211
هاي مربوط به هواشناسی ابزار و دستگاه48211
مایعات و گازهاگیري با کنترل فشار  ابزار ویژه اندازه48252
ابزارآالت خراطی42922
ابزارگیر رنده تراش و برش44251
گیري یا بررسی ولتاژ اندازه) نگار اشعه کاتدي نما و نوسان جز نوسان به(ابزارها و تجهیزات 48243
براي امور مخابراتی) نگار اشعه کاتدي نما و نوسان جز نوسان به(ابزارها و تجهیزات 48244
جز ابزارها و تجهیزات ناوبري،  گیري یا بررسی جریان، سطح، فشار یا سایر متغیرهاي مایعات و گازها، به ابزارها و تجهیزات اندازه48252

شناسی یا هواشناسی، کنتورهاي مصرف گازها یا مایعات و ابزارها و تجهیزات تنظیم یا کنترل خودکار آب
بررسی شدت جریانگیري یا  ابزارها و تجهیزات اندازه48243
بندي نشده در جاي دیگر گیري یا بررسی مقادیر الکتریکی طبقه ابزارها و تجهیزات اندازه48249
)جز کنتورهاي تولید یا مصرف برق به(کننده  گیري یا بررسی مقاومت یا نیرو دون وسیله ثبت ابزارها و تجهیزات اندازه48243
ي یا بررسی ولتاژگیر ابزارها و تجهیزات اندازه48243
کننده گیري یا تشخیص پرتوهاي یونیزه ابزارها و تجهیزات اندازه48241
ابزارها و تجهیزات تنظیم یا کنترل خودکار، هیدرولیک یا پنوماتیک48266
بندي نشده در جاي دیگر پزشکی طبقه ابزارها و تجهیزات چشم48150
گیري یا بررسی ویسکوزیته، تخلخل، انبساط،  تحلیل فیزیکی یا شیمیایی، براي اندازهابزارها و تجهیزات مخصوص تجزیه و 48253

گیري یا بررسی میزان حرارت، صوت یا نور کشش سطحی و مانند آن، یا براي اندازه
هاي شیمیایی  ابزارها و دستگاه مخصوص انجام آزمایش48253
ي فیزیکیها هاي مخصوص انجام آزمایش ابزارها و دستگاه48253
پزشکی ابزارهاي آزمایشگاهی دندان48130
سازي ابزارهاي دندان48130
ابزارهاي مالی غیر از معامالت اختیاري، خدمات داللی71522
پزشکی ابزارهاي مورد استفاده در دندان48130
پزشکی بار مصرف دندان ابزارهاي یک48150
خدمات تولید و عرضه -اپرا، نمایش96220
اپرون چرمی29110
اپل لباس28238
ها و اپواکسی اترها، با سه اتم در حلقه و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا   فنل -ها، اپوکسی الکل -اپو اکسیدها، اپوکسی34170

ها نیتروژنه آن
اپوسوم02192
خدمات -اتاق بازرگانی95110
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خدمات -اتاق تعاون95110
کاالاتاق حمل 49221
)از پالستیک(خودرو   اتاق49210
)از چوب(خودرو   اتاق49210
)از فلز(خودرو   اتاق49210
)ترکیب مواد(خودرو   اتاق49210
خودرو وسایل نقلیه  اتاق49210
خدمات -فروشان  میوه اتحادیه آب95200
خدمات -اتحادیه آجیل فروشان95200
خدمات - گران اتحادیه آرایش95200
خدمات -کاران اتحادیه آلومینیوم95200
خدمات -اتحادیه ابزار یراق95200
خدمات -اتحادیه اتحادیه الکتریکی و تعمیرات لوازم خانگی95200
خدمات -پزشکی اتحادیه اصناف وسایل دندان95200
خدمات -اتحادیه امور صنفی فروش نوشابه95200
خدمات -داران اتحادیه بانک95200
خدمات -اتحادیه برنج فروشان95200
خدمات -اتحادیه بزازان95200
خدمات -اتحادیه بقاالن95200
خدمات -اتحادیه بلورسازان95200
خدمات -داران اتحادیه بوفه95200
خدمات -اتحادیه پالستیک فروشان95200
خدمات -اتحادیه پوشاک و تریکوفروشان95200
خدمات -تابلوسازان اتحادیه95200
خدمات -داران اتحادیه تاکسی95200
خدمات -رانان اتحادیه تاکسی95200
خدمات -کاران اتحادیه تراش95200
خدمات - اتحادیه تعاونی روستایی95200
خدمات -ها اتحادیه تعاونی95200
خدمات -هاي روستایی اتحادیه تعاونی95200
خدمات -عشایريهاي  اتحادیه تعاونی95200
خدمات -اتحادیه تعمیرکاران دوچرخه و موتور95200
خدمات -اتحادیه تعمیرکاران یخچال و لوازم خانگی95200
خدمات - اتحادیه تعویض روغنی95200
خدمات -اتحادیه تهیه و توزیع مواد اولیه در و پنجره آهنی و آلومینیومی95200
خدمات -بافان اتحادیه جوراب95200
خدمات -اتحادیه چاي فروشان95200
خدمات -سازان اتحادیه چراغ95200
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خدمات -ها اتحادیه چلوکبابی95200
خدمات -اتحادیه چینی و بلورفروشان95200
خدمات -اتحادیه خبازان95200
خدمات -اتحادیه خرازان95200
خدمات -شویی اتحادیه خیاطان، ندافان و خشک95200
خدمات -اتحادیه دامداران95200
خدمات -سازان اتحادیه درب و پنجره95200
خدمات - سازان اتحادیه درودگران و مبل95200
خدمات -دارها اتحادیه رستوران95200
خدمات -ها فروشی  اتحادیه ساندویچ95200
خدمات -اتحادیه شرکت تعاونی95200
خدمات -کشاروزيهاي تعاونی  اتحادیه شرکت95200
خدمات -اتحادیه شیشه و آئینه95200
خدمات - )اصناف(بران  اتحادیه شیشه95200
خدمات - اتحادیه صادرکنندگان خشکبار95200
خدمات -اتحادیه صادرکنندگان روده95200
خدمات -اتحادیه صادرکنندگان روده و ساالمبور و چرم95200
خدمات -صنایع دستیاتحادیه صادرکنندگان 95200
خدمات -اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران95200
خدمات -اتحادیه صادرکنندگان کتیرا و صمغ نباتی95200
خدمات -اتحادیه صادرکنندگان محصوالت معدنی95200
خدمات -بار و گل و گیاه ایران اتحادیه صادرکنندگان میوه، تره95200
خدمات -سازان آئینهاتحادیه صنف 95200
خدمات - کاران اتحادیه صنف آلومینیوم95200
خدمات -فروشان اتحادیه صنف آهن95200
خدمات -اتحادیه صنف ابریشم تاب95200
خدمات -فروشان اتحادیه صنف ابزار رنگ95200
خدمات - اتحادیه صنف ابزار صنعتی95200
خدمات -ها فروش اتحادیه صنف پارچه95200
خدمات -کاران و تعمیرکاران اتحادیه صنف تراش95200
خدمات -اتحادیه صنف تزئینات و فروش ماشینی و موکت95200
خدمات -اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی95200
خدمات -اتحادیه صنف تودوزي اتومبیل95200
خدمات -اتحادیه صنف تولیدکنندگان آجر95200
خدمات -تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اتحادیه صنف95200
خدمات -اتحادیه صنف خرازي و کاموا95200
خدمات -ها اتحادیه صنف خرازي95200
خدمات -ها اتحادیه صنف خوار و بار فروش95200
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خدمات -اتحادیه صنف خیاط95200
خدمات -اتحادیه صنف زرگر95200
خدمات -اتحادیه صنف شیشه و آیینه95200
خدمات -فروشی سازي و صابون اتحادیه صنف صابون95200
خدمات -اتحادیه صنف صافکار و نقاش اتومبیل95200
خدمات -اتحادیه صنف صباغان95200
خدمات -اتحادیه صنف صنعتگران95200
خدمات -اتحادیه صنف صوتی و تصویري95200
خدمات -اتحادیه صنف طال و ساعت95200
خدمات -اتحادیه صنف طالفروشان95200
خدمات -اتحادیه صنف عطاران95200
خدمات - برداران اتحادیه صنف عکاسان و فیلم95200
خدمات -اتحادیه صنف عالفان95200
خدمات -سازي و تابلوسازي اتحادیه صنف عینک95200
خدمات -اتحادیه صنف فرشندگان مصالح ساختمانی95200
خدمات -صنف فرشندگان مطبوعات اتحادیه95200
خدمات -اتحادیه صنف فروش و موکت95200
خدمات -اتحادیه صنف فروشندگان اتومبیل95200
خدمات -اتحادیه صنف فروشندگان الستیک95200
خدمات -ها اتحادیه صنف قصاب95200
خدمات -اتحادیه صنف قندریزان95200
خدمات -اتحادیه صنف کاغذ و مقوا95200
خدمات -داران اتحادیه صنف کامیون95200
خدمات -اتحادیه صنف کبابی95200
خدمات -اتحادیه صنف کت و شلوار دوزان95200
خدمات -ها اتحادیه صنف کفاش95200
خدمات -اتحادیه صنف کیف و کفش95200
خدمات -اتحادیه صنف گرمابه95200
خدمات - ها فروش اتحادیه صنف گل95200
خدمات -اتحادیه صنف گوشت و گوسفند فروشان95200
خدمات -اتحادیه صنف لوازم بهداشتی95200
خدمات -اتحادیه صنف لوازم بهداشتی و طبی95200
خدمات -اتحادیه صنف لوازم پزشکی95200
خدمات -اتحادیه صنف لوازم خانگی فروشان95200
خدمات -اتومیبلاتحادیه صنف لوازم یدکی 95200
خدمات -التحریر و خرازي اتحادیه صنف لوازم95200
خدمات -کشان اتحادیه صنف لوله95200
خدمات -دوزان اتحادیه صنف محلی95200
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خدمات -اتحادیه صنف مرغ و تخم مرغ و گوشت95200
خدمات -اتحادیه صنف مسافربري95200
خدمات -داران اتحادیه صنف مسافرخانه95200
خدمات -اتحادیه صنف مشاورین امالک95200
خدمات -سازان اتحادیه صنف موزائیک95200
خدمات -فروشان اتحادیه صنف ناشران و کتاب95200
خدمات -اتحادیه صنف نجاران95200
خدمات -داران ماشین اتحادیه صنف نمایشگاه95200
خدمات -کاران اتحادیه صنف ورق95200
خدمات - اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی95200
خدمات -فروشان اتحادیه قماش95200
خدمات -)تهیه امکانات قنادان(اتحادیه قنادان 95200
خدمات - داران خانه اتحادیه قهوه95200
خدمات -اتحادیه کارفرمایان95200
خدمات -اتحادیه کانون سردفتران95200
خدمات -فروشان کتاباتحادیه 95200
خدمات -اتحادیه کشبافان صادرکننده95200
خدمات -ها پزي اتحادیه کله95200
خدمات - داران اتحادیه کمپرسی95200
خدمات -داران اتحادیه کوره95200
خدمات -داران اتحادیه گرمابه95200
خدمات -اتحادیه گلگیر، رادیاتور و اگزوز95200
خدمات -الستیک فروشاناتحادیه 95200
خدمات -اتحادیه لباسشویان و خشکشویان95200
خدمات -التحریر فروشان اتحادیه لوازم95200
خدمات -آالت اتحادیه ماشین95200
خدمات -اتحادیه مرغ فروشان95200
خدمات -اتحادیه مرغ و تخم مرغ فروشان95200
خدمات -اتحادیه مرغ و ماهی95200
خدمات -داران اتحادیه مرغ95200
خدمات -اتحادیه مصنوعات فلزي95200
خدمات -اتحادیه معماران95200
خدمات -)داران مسافرخانه(داران  اتحادیه مهامانخانه95200
خدمات -اتحادیه مهندسین ناظر95200
خدمات -اتحادیه نفت فروشان95200
خدمات -اتحادیه وانت بارها95200
خدمات -داران  اتحادیه هتل95200
خدمات -سازان اتحادیه یخ95200
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ها ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروژنه آن فنل -الکل -ها، اتر فنل -اتر34170
ها ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروژنه آن اتر الکل34170
)اتیل اکسید دي() اتیل اتر دي(اتیلیک  اتر دي34170
اتروپن35260
ها اترهاي بودار و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروژنه آن34170
اترهاي سلولز34790
ها اترهاي سیکالنیک، سیکلنیک و سیکلوترپنیک و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروژنه آن34170
ها هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروژنه آناترهاي غیر حلقوي و مشتقات 34170
رسانی تحت فشار اتصاالت آب44150
اتصاالت آزبست37570
اتصاالت استارت46910
اتصاالت باتري خودرو46960
اتصاالت پالستیکی درب و پنجره36950
)پالستیکی(اتیلن  اتصاالت پلی36320
اتصاالت تیوب و لوله از نیکل41524
اتصاالت تیوب و لوله، از آلومینیوم41536
گري اتصاالت تیوب و لوله، از چدن یا فوالد حاصل از ریخته41292
گري اتصاالت تیوب و لوله، از چدن یا فوالد غیر حاصل از ریخته41293
اتصاالت چرخ خودرو49129
اتصاالت سوپاپ43151
اتصاالت فشار ضعیف46212
کابل فشار قوياتصاالت 46212
چدنی -اتصاالت لوله41292
غیر چدنی -اتصاالت لوله41293
اتصاالت لوله از فوالد41261
اتصاالت لوله از مس41516
اتصاالت لوله و تیوب، از آلومینیوم41536
اتصاالت محور کالچ43320
هاي فیبر نوري ها یا کالف هاي کابل دهنده  اتصال46215
هاي مخصوص فیبر نوري، باندل یا کابل فیبر نوري دهنده  اتصال46215
اتکلرووینول34139
)ئول  دي اتان(اتلین گلیکول 34139
اتواسکوپ و چراغ معاینه دهان48150
ها اتواکسیالت34170
اتوبوس بیابانی49112
)با اتصال به خطوط برق(اتوبوس شهري 49112
)طبقهدو (اتوبوس شهري 49112
)یک طبقه(اتوبوس شهري 49112
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اتوبوس فرودگاهی49112
اتومات استارت46910
اتوماتیک راهنماي خودرو46960
خدمات -اتومبیل، اجاره، بدون راننده 73111
خدمات -اتومبیل، کرایه، بدون راننده73111
اتی ژن34170
اتیکبافی27911
اتیل استات34140
پارابناتیل 34140
اتیل دي آمین تتراستیک اسید34150
)زنبورک(اجاق 43410
اجاق برقی44817
اجاق برقی خانگی44817
اجاق برقی غیر خانگی44515
شعله اجاق تک44817
اجاق خوراکپزي44817
اجاق خورشیدي44821
اي اجاق صفحه44817
شعله 5اجاق گاز 44817
)شعله 3(اجاق گاز رومیزي 44817
)شعله 4(اجاق گاز رومیزي 44817
شعله 3اجاق گاز مبله 44817
شعله 4اجاق گاز مبله 44817
شعله5اجاق گاز مبله 44817
اجاق ماکروویو44817
ها جز انواع خانگی آن اجاق نان و شیرینیپزي، غیر برقی به44515
گاز فردار غیر برقی اجاق44822
رومیزي غیر برقی گازهاي اجاق44822
دار غیر برقی گازهاي کابین اجاق44822
اجر لیسیدنی دام35260
خدمات -اجراي اقدامات محیط زیستی اضطراري94490
خدمات -سناریو غیر از هنرهاي نمایشی اجراي 96112
)اجراي کنسرت موسیقی(و سازماندهی   خدمات تشویق -اجراي موسیقی96210
 اجتماعی، خدمات  امنیت  به  مربوط -اجرایی91310
 غیر نظامی، خدمات  دفاع  به  مربوط -اجرایی91250
 ، خدمات هاي امور خارجه وزارتخانه -اجرایی91210
هاي زود جوش یا مخزنی غیر برقی کن گرم اجزا و قطعات آب43941
نگاري،  برداري، مساحی، ترازگیري، فتوگرامتري، آب ها براي تعیین شکل و ابعاد زمین، نقشه اجزا و قطعات آالت و دستگاه48281
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ها یاب نماها و مسافت شناسی، هواشناسی یا ژئوفیزیکی به استثناي قطب نگاري، آب اقیانوس

هاي پرتاب مواد منفجره زیر آب و  راي پرتاب نارنجک، لولهافکن، ادوات ب ، شعله اجزا و قطعات ادوات براي پرتاب موشک44760
هاي مشابه سالح

هاي مشابه اجزا و قطعات اسلحه جنگی غیر از رولور، طپانچه، شمشیر، قمه، سرنیزه، نیزه و سالح44760
انداز و خمپاره خانه مانند توپ، خمپاره هاي توپ اجزا و قطعات اسلحه44760
تحریر انواع ماشیناجزا و قطعات 45170
داري و صندوق هاي حساب اجزا و قطعات انواع ماشین45180
اجزا و قطعات براي ابزارهاي پنوماتیک44253
اجزا و قطعات براي اره زنجیري44253
اجزا و قطعات براي پرتاب وسایل نقلیه هوایی43134
هاي آموزش رزم هوایی اجزا و قطعات براي دستگاه43134
هاي زمینی براي آموزش پرواز اجزا و قطعات براي دستگاه43134
اجزا و قطعات براي فرود وسایل نقلیه هوایی روي عرشه ناو هواپیمابر43134
پروري کشی و جوجه هاي پرورش طیور یا جوجه آالت و دستگاه اجزا و قطعات براي ماشین44199
انزیستورهاي حساس در برابر نوراجزا و قطعات ترانزیستورها غیر از تر47173
هاي ورزشی ها و کارابین اجزا و قطعات تفنگ44760
ها یا توربوپراپلرها اجزا و قطعات توبوجت43155
هاي بخار اجزا و قطعات توربین بخار آب و سایر توربین43153
اجزا و قطعات چیلرهاي جذبی43941
هاي گریز از مرکز کن خشکها و  اجزا و قطعات دستگاه43942
هاي آب گرم  براي دیگ) کن، دود دفع کن، بازیاب گازها العاده گرم کن، فوق پیش گرم(هاي کمکی  اجزا و قطعات دستگاه42342

هاي مولد بخار آب یا سایر بخارها حرارت مرکزي غیر از دیگ
هاي مولد بخار آب  براي دیگ) کن، بازیاب گازها کن، دود دفع العاده گرم کن، فوق پیش گرم(هاي کمکی  اجزا و قطعات دستگاه42342

یا سایر بخارها
کند ها انتقال حرارت به روش تابش بوده و با سوخت کار می هاي گرماتاب که در آن اجزا و قطعات دستگاه44824
اجزا و قطعات دور و قاب براي عینک، محافظ چشم یا مانند آن48352
العاده  هاي مولد آب فوق هاي مولد بخار آب یا سایر بخارها و دیگ هاي آب گرم حرارت مرکزي غیر از دیگ دیگ اجزا و قطعات44833

گرم
هاي مولد بخار آب یا سایر بخارها اجزا و قطعات دیگ42342
اي اجزا و قطعات راکتورهاي هسته42341
دایی با موتور الکتریکیهاي موز تراش، ماشین موزنی و دستگاه اجزا و قطعات ریش44831
گیري ، شکاري یا هدف هاي ورزشی اجزا و قطعات سایر تفنگ44760
هاي گریز از مرکز کن ها و خشک اجزا و قطعات سایر دستگاه43942
هاي الکتروترمیک اجزا و قطعات سایر دستگاه44831
فنري، بادي یا گازي و باتونهاي  ها و طپانچه ها مانند تفنگ اجزا و قطعات سایر سالح44760
گیري هاي ورزشی، شکاري یا هدف اجزا و قطعات سایر کارابین44760
هاي برش از هر نوع ها براي ساخت خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا و ماشین آالت و دستگاه اجزا و قطعات سایر ماشین44921
القاییکاري  هاي جوش ها و دستگاه اجزا و قطعات سایر ماشین44255
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اجزا و قطعات سایر موتورهاي هیدرولیک و پنوماتیک43251
هاي گرم سرپر اجزا و قطعات سالح44760

اجزا و قطعات فندک38995
)اسپیلت یونیت(هاي تهویه مطبوع دو تکه  اجزا و قطعات قسمت داخلی دستگاه43941
یاب نماهاي جهت اجزا و قطعات قطب48281
قطعات لوازم خانگی الکترومکانیکی با موتور الکتریک کامل به غیر از جاروهاي برقیاجزا و 44831
اجزا و قطعات لوازم طراحی شده براي گذاشتن تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده43941
هاي با اشعه کاتدي اجزا و قطعات لوله47173
ر از مواد سلولزي الیافیها براي ساختن خمی آالت و دستگاه اجزا و قطعات ماشین44921
هاي دوخت اوراق هاي صحافی و ماشین آالت و دستگاه اجزا و قطعات ماشین44922
کاري غیر از لیزري، پرتوهاي نوري یا فوتونی،  کاري یا جوش کاري، زرد جوش هاي لحیم آالت و دستگاه اجزا و قطعات ماشین44256

افشانی فلزات هاي داغ ی، قوس پالسمایی و دستگاهاولتراسونیک، پرتو الکترونی، ضربان مغناطیس
حساب اجزا و قطعات ماشین45170
اي یا سیستم از هم جدا  هاي تهویه مطبوع از نوع دیواري یا براي پنجره به حالت محفظه ها و دستگاه اجزا و قطعات ماشین43941

شونده
کردن نامهبندي و پست  هاي اداري بسته اجزا و قطعات ماشین45180
)کپی(برداري  هاي نسخه اجزا و قطعات ماشین44922
هاي محرک پنوماتیک اجزا و قطعات موتورها و ماشین43251
اجزا و قطعات موتورهاي هیدرولیک و پنوماتیک43251
استیلن و مولد گاز همانند با فرایند آبی ها، مولد گاز  هاي آن کننده اجزا و قطعات مولد گاز هوا یا مولد گاز آب با یا بدون تصفیه43941

ها هاي آن کننده با یا بدون تصفیه
ها هاي اپتیکی، دیفراکتوگراف ها غیر از میکروسکوپ اجزا و قطعات میکروسکوپ48282
هاي هیدرولیک آبی و چرخ  هاي هیدرولیک، چرخ هاي توربین کننده اجزا و قطعات و تنظیم43154
هاي ترسیم، پانتوگراف، نقاله، جعبه رسم،  ماشین(کشی یا محاسبه ریاضی  و متفرعات آالت رسامی، خط اجزا و قطعات48281

گیر  اي یا نواري، میکرومتر، اندازه متر میله(گیري طول براي کار با دست  ، آالت اندازه)هاي محاسب کش محاسبه، دیسک خط
بندي نشده در جاي دیگر طبقه) قطر

هاي سنجش یا چک کردن جریان، سطح، فشار یا سایر متغیرهاي مایعات یا گازها  و متفرعات آالت و دستگاهاجزا و قطعات 48281
یاب، آالت و  نماهاي جهت غیر از قطب) دستگاه سنجش میزان جریان، تراز مایعات و گازها، فشارسنج و کنتور حرارات(

نگاري،  برداري، مساحی، ترازگیري، فتوگرامتري، آب د زمین، نقشهها براي تعیین شکل و ابعا هاي ناوبري، آالت و دستگاه دستگاه
هاي طراحی شده براي مقاصد نمایشی، کنتور  ها و مدل شناسی، هواشناسی یا ژئوفیزیکی، آالت، دستگاه نگاري، آب اقیانوس

ها بر اساس استاندارد تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق، کنتورهاي آزمایش یا میزان کردن آن
سنج،  سنج و آالت شناور مشابه، دماسنج، آذرسنج، فشارسنج هوا، رطوبت سنج، غلضت اجزا و قطعات و متفرعات چگالی48281

پسیکرومتر با یا بدون دستگاه ثبت و هر ترکیبی از این آالت
بندي نشده در جاي دیگر اجزا و قطعات و متفرعات طبقه48281
ها بر اساس  کنتور تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق، کنتورهاي آزمایش یا میزان کردن آناجزا و قطعات و متفرعات 48283

استاندارد
سنج، تاکومتر،  سنج و همانند آن، سرعت متر، کیلومترشمار، گام اجزا و قطعات و متفرعات کنتور دور سنج، کنتور تولید، تاکسی48283

ها براي تعیین شکل و ابعاد زمین،  هاي ناوبري، آالت و دستگاه ، آالت و دستگاهیاب نماهاي جهت ها غیر از قطب استروبوسکوپ
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شناسی، هواشناسی یا ژئوفیزیکی نگاري، آب نگاري، اقیانوس برداري، مساحی، ترازگیري، فتوگرامتري، آب نقشه

ها اجزا و قطعات و متفرعات میکروتوم48281
دیزل وسایل نقلیه  احتراقی تناوبی یا دوار یا موتورهاي دیزل و نیمه -اي سوز جرقه درون اجزا و قطعات یراي موتورهاي پیستونی43152

هوایی
هاي تنظیم یا کنترل خودکار اجزا، قطعات و متفرعات آالت و دستگاه48284
بندي نشده در جاي دیگر هاي سنجش یا چک کردن طبقه اجزا، قطعات و متفرعات آالت، وسایل و ماشین48284
هاي  هاي نجومی و پایه ها، سایر دستگاه هاي آن هاي اپتیکی و پایه اجزا، قطعات و متفرعات دوربین دوچشمی، سایر تلسکوپ48351

هاي نجومی رادیویی جز دستگاه ها به آن
سایر خواص  پذیري یا ها براي آزمایش استحکام، مقاومت، فشارپذیري، کشش ها و دستگاه اجزا، قطعات و متفرعات ماشین48285

)فلزات، چوب، منسوجات، کاغذ و مواد پالستیکی(مکانیکی مواد 
اجزا، قطعات و متفرعات میکروسکوپ مرکب اپتیکی، میکروسکوپ براي فتومیکروگرافی، سینمافتومیکروگرافی یا براي 48351

میکروپروژکسیون
هاي اپتیکی ي لیزر غیر از دیودهاي لیزر، سایر آالت و دستگاهها اجزا، قطعات و متفرعات وسایل داراي کریستال مایع، دستگاه48354
اجزاي اگزوز خودرو49129
اجزاي الترناتور خودرو46960
اجزاي بخاري خودرو43912
وسایل نقلیه موتوري) و اتاق(اجزاي بدنه 49231
اجزاي پالستیکی کالچ خودرو49129
هاي بخار؛ مبردهاي واحدهاي تولید برق توسط بخار آب یا بخارهاي دیگر دیگاجزاي تأسیسات جنبی در کنار 42342
هاي خودرو اجزاي چراغ46960
اجزاي دلکو46960
هاي حرارتی مرکزي که از قابلیت تولید بخار  هاي آب گرم سیستم جز دیگ به(هاي تولید بخار آب یا بخارهاي دیگر  اجزاي دیگ42342

هاي آب فوق گرم ؛ دیگ)برخورداراندفشار نیز  کم
اجزاي راکتورهاي اتمی42341
ها، از آهن، فوالد یا آلومینیوم اجزاي سازه42190
اجزاي ساعت48420
خودرو) سیم و مهره(سنج  اجزاي سرعت49129
اجزاي سیستم استارت46910
اجزاي سیستم ترمز خودرو49129
اجزاي سیستم فرمان خودرو49129
اجزاي سیستم قفل و بست خودرو42992
اجزاي فلزي بدنه وسایل نقلیه موتوري49129
اجزاي قفل42992
اجزاي کولر خودرو43912
اجزاي متحرک انواع ساعت48440
اجزاي مجموعه شیشه باالبر خودرو49129
اجزاي و قطعات کاربراتور43151
داخلیاجزاي و قطعات موتورهاي احتراق 43151
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)هاي جراحی سرنگ، سوزن، ابزارهاي آزمایشگاهی و سایر ابزارهایی تیز مورد استفاده در عمل(اجسام تیز و برنده 39939
تازه، سرد یا منجمد - احشاء خوراکی گوسفند21155
احشاي خوراکی بز21151
احشاي خوراکی گاو21151
احشاي خوراکی گاومیش21152
ماکیان احشاي خوراکی21160
احشاي خوراکی مرغ21160
)خاک سرخ(اخرا 16120
 به  اداري دولت مربوط  خدمات -هاي تجاري آرم  ادارات91138
 به  اداري دولت مربوط  خدمات - اختراعات  ثبت  ادارات91138
خدمات -استخرهاي شنا  اداره96520
خدمات -ها استودیوم  اداره96520
خدمات -  در فضاي سرپوشیده ورزشی   امور تسهیالت  اداره96520
خدمات -امور دو صحرایی  اداره96520
خدمات -کارگر  امور مبادله  اداره91138
خدمات -امور مربوط به ایستگاه انتقال پسماند خطرناک  اداره94311
خدمات -نور در هنرهاي نمایشی  تجهیزات  به  امور مربوط  اداره96290
هاي تلویزیونی خدمات تولید فیلم، ویدئو و برنامه -نور غیر از هنرهاي نمایشی  تجهیزات  به  امور مربوط  اداره96121
خدمات ضبط زنده -نور غیر از هنرهاي نمایشی  تجهیزات  به  امور مربوط  اداره96112
خدمات - فرهنگی چندمنظوره  تسهیالت  به  امور مربوط  اداره96230
خدمات -ورزشی در فضاي باز  تسهیالت  به  امور مربوط  اداره96520
خدمات -امور مربوط به محل دفن پسماند غیر خطرناک  اداره94319
خدمات -هاي سرگرمی پارک  اداره96910
خدمات -جز هنرهاي نمایشی به  صحنه  پشت  اداره96121
اتخدم -هنرهاي نمایشی  صحنه  پشت  اداره96290
خدمات - بلیت  خدمات  تئاتر شامل  اداره96230
خدمات -هاي اسکی  تپه  اداره96520
خدمات -صدا براي غیر از هنرهاي نمایشی  تجهیزات  اداره96122
خدمات -صدا براي هنرهاي نمایشی  تجهیزات  اداره96290
خدمات -ورزشی تفریحی  تسهیالت  اداره96520
خدمات -هنرهاي نمایشی  تسهیالت  اداره96230
خدمات - مجرمین  تهذیب  اداره91280
خدمات -هاي اپرا شامل خدمات بلیت اداره خانه96230
خدمات -  بلیت  خدمات  هاي موسیقی شامل خانه  اداره96230
خدمات - دارالمساکین  اداره91280
خدمات -هاي تفریحی آهن راه  اداره96910
خدمات - هاي بازي تنیس زمین  اداره96520
خدمات -هاي ورزشی زمین  اداره96520
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خدمات -ها زندان  اداره91280
خدمات - هاي رقص اداره سالن96990
خدمات - بلیت  خدمات  شامل  هاي کنسرت سالن  اداره96230
خدمات - بلیت  خدمات  هاي موسیقی شامل سالن  اداره96230
خدمات -سواحل تفریحی اداره96990
خدمات - شهربازي و سرگرمیهاي مشابه  اداره96910
خدمات استادیوم -اداره کردن مراکز ورزشی و بازي ورزشی سرپوشیده و سرباز96520
خدمات استخر شنا -اداره کردن مراکز ورزشی و بازي ورزشی سرپوشیده و سرباز96520
اسکیت/خدمات زمین پاتیناژ -بازي ورزشی سرپوشیده و سربازاداره کردن مراکز ورزشی و 96520
خدمات زمین تنیس و غیره -اداره کردن مراکز ورزشی و بازي ورزشی سرپوشیده و سرباز96520
خدمات زمین دو -اداره کردن مراکز ورزشی و بازي ورزشی سرپوشیده و سرباز96520
خدمات زمین گلف -سرپوشیده و سربازاداره کردن مراکز ورزشی و بازي ورزشی 96520
خدمات سالن بولینگ -اداره کردن مراکز ورزشی و بازي ورزشی سرپوشیده و سرباز96520
خدمات میدان ورزشی -اداره کردن مراکز ورزشی و بازي ورزشی سرپوشیده و سرباز96520
خدمات -اي هاي سرگرمی سکه ماشین  اداره96930
خدمات -ورزشی  مدارس  اداره92912
خدمات -  بوکس  رینگ  به  مربوط  اداره96520
خدمات -ها زندان  ویژه  مزارع  اداره91280
خدمات -ها زندان  هاي مکان  اداره91280
خدمات - مسابقه  هاي میدان  اداره96520
خدمات -ها خانه نوان  اداره91280
خدمات -)گذاران سایر سپرده(هاي بانکی  اداره و گرداندن حساب71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(هاي بانکی  اداره و گرداندن حساب71121
 مأخذ مستقر در خارج  خدمات  ، ارایه اداره91210
ادو توالت زنانه35323
ادو توالت مردانه35323
ادوات بازي بولینگ38590
هاي مشابه هاي پرتاب مواد منفجره زیر آب و سالح افکن، ادوات براي پرتاب نارنجک، لوله ، شعله موشکادوات براي پرتاب 44720
ادوکلن35323
ادیومتر48121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(ها  ارایه اسناد به مشتري71122
ساختمانارایه توأم خدمات تأمین جا و پزشکی بدون نظارت یک پزشک مستقر در 93210
ارایه خدمات به بزرگساالن از طرف مراکز درمان اعتیاد به الکل93303
ارایه خدمات به بزرگساالن از طرف مراکز درمان اعتیاد به مواد مخدر93303
دیده اجتماعی ارایه خدمات به زنان آسیب97910
ارایه خدمات به کودکان خیابانی97910
و نوجوانان از طرف مراکز درمان اعتیاد به الکلارایه خدمات به کودکان 93301
ارایه خدمات به کودکان و نوجوانان از طرف مراکز درمان اعتیاد به مواد مخدر93301
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ارایه خدمات حفاظتی توسط پرسنل استخدام شده براي اطمینان از ایمنی افراد85250
ارایه خدمات در مهد کودک93510
ها اي مخصوص بچه وسایل سواري سکه -هاي بازي و وسایل سواري هارایه خدمات دستگا96930
)هاکی روي میز(بازي ارهاکی  -اي هاي سرگرمی سکه ارایه خدمات دستگاه96930
)نوعی بازي روي میز(بازي پینبال  -اي هاي سرگرمی سکه ارایه خدمات دستگاه96930
دستی/فوتبال روي میز بازي -اي هاي سرگرمی سکه ارایه خدمات دستگاه96930
هاي ویدئویی بازي -اي هاي سرگرمی سکه ارایه خدمات دستگاه96930
)فوت -طالق -ازدواج -تولد(ارایه خدمات سجلی و ثبت وقایع چهارگانه 91111
کودکان و خردساالن  ارایه خدمات سرپناه روزانه و آموزش مقدماتی به93510
ارت موقت46220
 خدمات -ارتودنسی93123
ارتوزایلین34110
ارتونیترو کلروبنزن34170
انواع نژادها -اردک بومی02154
انواع نژادها -اردک خارجی02154
صید شده تازه -اردک ماهی04120
ارزن هندي01142
ارزن، سایر01182
خدمات -)گذاران سایر سپرده(ارسال وجه چک حواله شده براي وصول 71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(ارسال وجه چک حواله شده براي وصول 71121
ارسنیک34231
کلید ارگ با صفحه38310
خدمات -ارگوتراپی93193
اروماي پرتقال23999
اروماي لیموترش23999
اره برقی44232
اره برقی براي فلزات44216
)دستی(بري  اره چوب42921
)دوالت(بري  اره رادیال چوب44222
)دستی(بر چوب  اره فارسی42921
اره فلکه نجاري44222
صید شده تازه -اره ماهی04120
اره نجاري چند کاره44222
)قرص(اریترومایسین 35260
ها ها و مشتقات آن اریترومایسین35250
اریس23670
ازت34210
ازگیل01359
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ازگیل ژاپنی01359
اژدر44740
بندي اسانس بسته23999
اسانس پرتقال23999
اسانس تربانتین از چوب کاج یا از کاغذسازي با سولفات34400
اسانس چاي23914
هاي خام سولفیت و سایر پاراسیمن اسانس حاصل از کاغذسازي با بی34400
اسانس روغنی غلیظ و رقیق35410
زیرهاسانس 23999
ها اسانس سبزي23999
اسانس گل محمدي23999
اسانس لیموترش23999
اسانس مصنوعی35410
اسانس مورد استفاده در صنایع آرایشی و بهداشتی35410
اسانس مورد استفاده در صنایع شوینده35410
اسانس مورد استفاده در صنایع غذایی35410
نوشابهاسانس مورد استفاده در 35410
اسانس میوه23999
اسانس و روغن کولوفان34400
کاري کاري و آب هاي شیمیایی و مواد به کار رفته در نساجی و جوش اسانس35420
اسب از نژاد خارجی02130
انواع نژادها -اسب ایران02130
اسب ترکمن02130
اسب چناران02130
انواع نژادها -اسب خارجی02130
اسب خزر02130
اسب سیستانی02130
اسب عرب02130
باغ اسب قره02130
اسب کردي02130
اسب نژاد خزر02130
اسب نژاد سیستانی02130
اسب نژاد عرب02130
باغ اسب نژاد قره02130
اسب نژادکردي02130
بازي عروسکی به شکل سایر موجودات اسباب38520
بازي لگو اسباب38540
هاي پالستیکی بازي اسباب38560
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)جز دوچرخه به(دار مخصوص کودکان  هاي چرخ بازي اسباب38510
جز پازل به -هاي ساخت و سازي بازي اسباب38540
هاي الستیکی بازي اسباب38560
اسپات فیلیوم01961
اسپارتو01929
اسپاگتی23710
اسپرس01919
بذر -اسپرس01940
بیوتیک اسپري آنتی35260
کننده موضعی حس اسپري بی35260
اسپري ترکیاب35490
اسپري جلدي زخم35260
اسپري جلدي قارچ35260
اسپري ضد التهاب موضعی35260
اسپري ضد سرماخوردگی35260
اسپري ضد عرق بدن35323
کننده دهان اسپري ضد عفونی34664
اسپري قالب35490
اسپري موبر35323
هاي خوشبوکننده بدن اسپري35323
هاي خوشبوکننده محیط اسپري35331
)اسپکتروگراف - اسپکترو فتومتر(اسپکترومتر 48253
اسپند01690
اسپیکر45290
استات آمونیوم34140
استات اتیل34140
استات ایزوبوتیل34140
استات بوتیل نرمال34140
نوسب دياستات 34140
استات کلسیم34120
استات منگنز34120
استات وینیل34140
هاي سلولز استات34790
فراوري نشده) بادیان(استار انیسون 01654
استار انیسون چینی فراوري نشده01654
استارت اتوماتیک قابل تنظیم46910
)استارت موتور(استارتر 46910
فلورسنتهاي  استارتر المپ46212
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هاي گازي استارتر المپ46212
استارفروت01319
استازوالمید35230
استالدئید34170
ها ها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروژنه آن ها و همی استال استال34170
استامپ38912
سی استامینوفن پودر ساده و یا پودر دي35220
استانبولی فلزي42931
خدمات آموزش دبیرستان -استثنایی92330
آموزان خدمات مدارس دانش -استثنایی ابتدایی92200
استحکامات انتهاي بندر53232
خدمات -استخر روباز96520
خدمات - استخر سرپوشیده96520
خدمات -استخر شنا96520
سنگ حرارتی استخراج زغال11030
خدمات -استخراج گاز از محل دفن پسماند94331
استخراج و آگلومراسیون لیگنیت11030
استخراج و آگلومراسیون لینیت11030
استخوان ماهی مرکب04910
اما نه بریده و (آوري نشده یا در حد مختصري مهیا شده  پشت، عاج و امثال آن، عمل استخوان، شاخ، سم، دندان، الک الک39110

، شامل پودر و دور ریز)ه شدهشکل داد
استر اسید فرمیک34140
ها هاي آن استر تیوفسفریک و نمک34180
ها ها و مشتقات آن استرپتومایسین35250
)با استفاده از گازاتیلن اکساید(استرلیزاسیون پودر بچه 35323
استرلیزاسیون کود حیوانی34654
)چراغ تنظیم(استروبوسکوپ 48264
ها ها و اینوزیتول استرول34139
استرها و مشتقات34180
استرهاي اسید استیک34140
استرهاي اسید متاکریلیک34140
استرهاي پنتا اریتریتول34180
هاي آن استرهاي فسفریک و نمک34180
استرهاي قند و امالح آن35240
هاي پزشکی، جراحی یا آزمایشگاهی کننده استریل48140
خدمات -هاي زیرزمینی هاي پایش آب استفاد از چاهک94420
خدمات -هاي سنجش گاز خروجی مرکز دفن استفاده از دستگاه94420
خدمات -هاي کوره درپردازش پسماندهاي خطرناک  استفاده از شبکه94333
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استکان تایپت43151
اي استکان شیشه37193
استن34170
استوپ ترمز46910
خدمات -برداري  استودیوي فیلم96121
استه آرین الرد21529
استیب نیت، آنتیموان، سنگ سرمه14290
استیک21176
دي متیل استوبتائین  استیل آمیدو پروپیل34150
استیل سالیسیک اسید پودر35210
استیل سالیسیک اسید گرانول35210
استیل سالیسیک کریستال35210
)مسکن فردي(استیموالتور 48121
اسطو خدوس01690
اسفرزه01690
اسفناج01215
اسفناج مرتعی01215
اسفناج منجمد21319
اسفنج طبیعی از حیوانات آبزي04920
اسکاچ36940
)متصل به ابر(اسکاچ 36390
اسکاچ صنعتی37910
اسکالپ وین48150
)صدف خوراکی(اسکالوپ 04220
، خودکششی)تراش زمین(اسکریپر 44423
اسکلت طبیعی38996
اسکلت فلزي42110
اسکلت فلزي سیار چادرهاي صحرایی42110
هاي خانه اسکلت فلزي گل42110
اسکلت کاله28269
اسکلت واگن49540
اسکله53232
اسکله دریایی49390
اسکناس32610
اسکنر45262
پردازي خودکار هاي داده دستگاهاسکنرهاي نوري براي 45262
اسکوئید04291
اسکوتر برقی49913



      (CPC) 50

     
اسکی روي آب38420
)واگنت(اسکیپ 43540
دار اسکیت چرخ38410
اسکیت روي یخ38410
اسکیرت01290
)دهنده توان دید نشان(اسالید المپ 48150
اسالیس آناناس21491
اسالیس پیاز خشک21393
اسالیس سبزي خشک21393
زمینی خشک اسالیس سیب21393
اسالیس سیر خشک21393
اسالیس قارچ خشک21393
اسالیس موسیر خشک21393
اسالیس هلو21492
اسلب37690
انداز و خمپاره خانه مانند توپ، خمپاره هاي توپ اسلحه44720
اسمارتیز23670
صورت دارایی  ها که به هاي اختراعات، تولیدات و پروسه هاي کلی و فرمول ها، طرح ها، طرح نظریهاسناد و مدارک علمی، شامل 81400

است) امتیاز(صنعتی، سند تجاري، ثبت اختراع و مانند آن مورد حمایت قانونی و مجوز 
)بر پایه آرد گندم(اسنک آردي آماده طبخ 23140
مشتقات آنو ) 5Bیا ویتامین  B3ویتامین( Dاسید 35250
پیک، امالح و استرهاي آن اسید آدي34140
اسید آزالئیک34140
اسید آلژینیک، امالح و استرهاي آن34790
اسید آنترانیلیک و امالح آن34150
اسید استئاریک34140
اسید استاریک34120
اسید استیک34140
اسید اکسالیک، امالح و استرهاي آن34140
اگزالیکاسید 34140
استیل سالیسیلیک، امالح و استرهاي آن -اسید اورتو35210
اسید اولئیک34120
اسید بریک34231
اسید بنزوئیک34140
اسید بوتانوئیک34140
اسید پالمتیک34140
اسید پروپیونیک34140
اسید پلی فسفریک34232
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کربوکسیلیک اسید پلی34140
کربوکسیلیک بودار پلیاسید 34140
کربوکسیلیک سیکالنیک اسید پلی34140
اسید پنتانوئیک34140
اسید پیرو فسفات دي سدیک34231
اسید پیرو فسفات سدیم34231
اسید تارتریک34140
اسید ترفتالیک34140
اسید سالسیلیک و امالح آن35210
اسید سباسیک34140
اسید سولفامیک34231
)جوهر گوگرد(اسید سولفوریک 34231
اسید سولفونیتریک34233
اسید سیتریک34140
اسید فرمیک34140
اسید فسفریک34232
اسید فلوریدریک34231
اسید فوماریک34140
اسید کربنیک34231
اسید کرومیک34231
اسید کلرو سولفوریک34231
)جوهر نمک(اسید کلریدریک 34231
اسید گالیک34140
اسید گلوتامیک و امالح آن35220
اسید گلوکینیک34140
اسید الکتیک34140
اسید لیسرجیک و امالح آن35250
استیک اسید مونودي34140
اسید نیتریک34233
ها اسیدهاي آمینو نفتل سولفوئیک و امالح آن34150
اسیدهاي چرب تال اویل34120
رزینیاسیدهاي 34400
)کننده مواد غذایی یکنواخت(اسیالتور 44515
اشعه کاتدي) نگار نوسان(اشعه کاتدي و اسیلوگراف ) نماي نوسان(اسیلوسکوپ 48242
اشن03120
)شقار(اشنیان 01690
هاي شادي ها و کاروان اشیا براي جشن38991
آور بازي و اشیاي اعجاب اشیا براي شعبده38991
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ساز از استخوان و صدف اشیا دست38999
اشیا ساخته شده از پوست پرندگان38999
اشیا و ملحقات براي بیلیارد38590
اشیاء تزئینی چینی و سرامیکی37222
اشیاي تزئینی فلزي42996
اشیاي ساخته شده از اسفالت یا مواد مشابه37930
فشردهاشیاي ساخته شده از سنگ لوح طبیعی یا 37690
اشیاي عتیقه با قدمت بیش از صدسال38963
کارهاي هنري  اصالح96320
خدمات -سازي صورت، شامل آرایش اصالح و زیبا97220
اصالحکننده قیر جهت تولید عایق رطوبتی34740
خدمات -اصناف اتحادیه متر فروشان95200
 خدمات -نظامی  اطالعات91240
 به  اداري دولت مربوط  خدمات -نظامی  اطالعات91240
اطلس جغرافی32220
اطلس حاوي نقشه و نمودار32220
خدمات بیمارستان -اعصاب و روان93113
اعضاي مصنوعی بدن انسان48171
خدمات -هاي غیر رهنی اقساطی شخصی با برنامه زمانی باز پرداخت براي اهداف غیر تجاري اعطاي وام71133
خدمات اداري دولت -مقررات اجرایی براي تمامی طرق حمل و نقل  اعمال91134
رسانی دولت خدمات اطالع -اعمال مقررات اجرایی براي تمامی طرق حمل و نقل 91134
خدمات پشتیبانی دولت -اعمال مقررات اجرایی براي تمامی طرق حمل و نقل 91134
افراي قندي01809
)المپ(افروزه زغالی 46950
افزودنی روغن موتور35490
افسار چرمی29210
افسار غیر چرمی29210
و ایزومرهاي آن) الکل اوکتیلیک(اکتانول 34139
اکتشاف و ارزیابی مواد معدنی83413
اکریلونیتریل34150
اکسکاواتور44426
هاي جلو و عقب خودرو اکسل49129
اکسی پیلوت48269
اکسی سیانور34270
اکسید آنتیموان34220
اکسید استرونسیم یا باریم34231
اکسید بر34231
اکسید تیتانیوم34330
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اکسید روي34220
اکسید ژرمانیوم و اکسید زیر کنیوم34220
اکسید سرب34220
اکسید کروم34220
اکسید و هیدروکسید کروم34220
اکسید و هیدروکسید لیتیم34220
و هیدروکسید مس اکسید34220
اکسید و هیدروکسید مولیبدن34220
اکسید و هیدروکسید نیکل34220
اکسید و هیدروکسید وانادیوم34220
اکسیدان35323
)اکسید اتیلن(اکسیران 34170
اکلیل کوهی01690
خدمات کرایه -اکو73210
اگزوز خودرو49129
اگلونما01961
الئواسته آرین21529
الئومارگارین21529
البسه از پوست خزدار28320
بافت البسه از منسوج بی27922
البسه پالستیکی36990
)جز کاپشن به(البسه چرمی 28241
بار مصرف بیمارستانی البسه یک28236
التن37990
الدربري01349
)گیري دندان ماده قالب(الزینات 35440
الفا سلولز32113
الکترود آهن42950
کاري الکترود جوش42950
الکترود چدن42950
شده از گرافیت یا سایر انواع کربن مورد استفاده براي مصارف الکتریکی الکترود کربنی پیل و سایر اقالم ساخته46950
الکترودهاي کربن46950
الکترودهاي گرافیتی46950
خدمات تفسیر - الکتروکاردیوگرام93122
الکتروگان47150
)ابزار براي ماشین(الکتروموتور 46112
)F.H.P(دوفاز  ACالکتروموتور 46112
)F.H.P(فاز قفس سنجابی  سه ACالکتروموتور 46112
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)باالي یک اسب(شناور  DCالکتروموتور 46111
الکتروموتور انواع پمپ46112
الکتروموتور با جریان باتري46111
الکتروموتور پمپ کولر46112
الکتروموتور پنکه46112
فاز القایی الکتروموتور تک46111
فاز با با توان کم الکتروموتور تک46111
انداز خازنی فاز با راه الکتروموتور تک46111
فاز با روتور قفس سنجابی الکتروموتور تک46111
دار فاز خازن الکتروموتور تک46111
الکتروموتور تهویه مطبوع46112
گردان گاز الکتروموتور جوجه46112
الکتروموتور چرخ خیاطی46111
کن الکتروموتور خشک46112
فاز با دور متغیر الکتروموتور سه46112
پیچی شده فاز با روتور سیم الکتروموتور سه46112
)دورچند (پیچی شده  فاز با روتور سیم الکتروموتور سه46112
فاز با روتور قفس سنجابی الکتروموتور سه46112
)چند دور(فاز با روتور قفس سنجابی  الکتروموتور سه46112
)القایی(فاز سنکرون  الکتروموتور سه46112
)با خازن(فاز سنکرون  الکتروموتور سه46112
)دستگاه حرارت مرکزي(الکتروموتور سیرکوالتور 46112
الکتروموتور صنعتی46112
الکتروموتور ضبط صوت46111
کوییل الکتروموتور فن46112
الکتروموتور کولر46112
)غیر یونیورسال(الکتروموتور لوازم خانگی 46112
شویی الکتروموتور ماشین لباس46112
الکتروموتور مشعل46112
الکتروموتور مینیاتوري براي ساعت46111
واش الکتروموتور مینی46112
)گیري میوه  آب(الکتروموتور یونیورسال 46112
)براي ابزار برقی قابل حمل(الکتروموتور یونیورسال 46112
)جاروي برقی(الکتروموتور یونیورسال 46112
)کن دستگاه آسیاب و مخلوط(الکتروموتور یونیورسال 46112
)خانگیلوازم (الکتروموتور یونیورسال 46112
)هاي اداري ماشین(الکتروموتور یونیورسال 46112
)هواکش(الکتروموتور یونیورسال 46112



      (CPC)  55

     
مورد مصرف در خودرو) زیر یک اسب DC(الکتروموتورهاي 46112
با سرعت متغیر DCالکتروموتورهاي 46111
الکتروموتورهاي اسنکرون46112
)باالي یک اسب(کموتاتور فاز داراي  الکتروموتورهاي تک46111
الکتروموتورهاي سنکرون46112
AC/DCالکتروموتورهاي یونیورسال باالي یک اسب 46112
الکسیت16190
ها تغییر شکل داده شده الکل اتیلیک و سایر عرق34131
الکل بنزیلیک34139
)بوتان(الکل بوتیلیک 34139
الکل صنعتی34139
)متانول(الکل متیلیک 34139
هاي ترپن دار غیر حلقوي الکل34139
ها هاي حلقوي و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آن الکل34139
هاي آرد الک44513
)LAB(الکیل بنزن خطی 35490
هاي مخلوط شده الکیل بنزن مخلوط شده و الکیل نفتالن35490
الگوي قالب44916
بري سنگالماس 38230
بري الماس شیشه38230
الماس صنعتی کار شده38230
اشباع نشده -الوار31100
برگان الواري و تراورس پهن03120
برگان الواري و تراورس سوزنی03110
الیاف آناناس01929
هاي سنتتیک الیاف از رشته35510
الیاف از نایلون35510
الیاف اکریلیک35510
سازي شده الیاف اکریلیک آماده26210
سازي شده الیاف بی سی اف آماده26210
)پشم دامی(الیاف پشم 26130
)ها نایلون(الیاف پلیآمید 35510
سازي شده الیاف پلیآمید آماده26210
استر الیاف پلی35510
سازي شده استر آماده الیاف پلی26210
اورتان الیاف پلی35510
)P.Pالیاف (پروپیلن  الیاف پلی35510
سازي شده پروپیلن آماده الیاف پلی26210
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الیاف پنبه26160
الیاف پنبه نسوز کار شده37920
الیاف پنبه نسوز کروسیدولیت37920
الیاف پوسته نارگیل01929
الیاف رامی26190
)caramic fiber(الیاف سرامیکی 37990
آرامیدها الیاف سنتتیک از35510
الیاف سنتتیک از آکرلیک یا مدآکرلیک35510
استرها الیاف سنتتیک از پلی35510
پروپیلن الیاف سنتتیک از پلی35510
آمیدها الیاف سنتتیک از نایلون یا سایر پلی35510
آمیدها سره، حالجی نشده، شانه نزده از نایلون یا سایر پلی الیاف سنتتیک غیر یک35510
)Fibers glass(الیاف شیشه 37129
اي و پشم شیشه الیاف شیشه37129
الیاف صبر زرد01929
الیاف فوالدي41263
الیاف کنف26170
یا زبر حیوان) کرک(الیاف کهنه و پسماند پشم یا موي نرم 39213
الیاف لویی01929
ریسندگیسره عمل آورده شده براي  الیاف مصنوعی غیر یک26220
سره، حالجی نشده، شانه نزده از ریون ویسکوز الیاف مصنوعی غیر یک35540
الیاف ویسکوز35510
سازي شده الیاف ویسکوز آماده26210
اي زنگوله/ الیاف یوکا01929
ام دي اف31440
دار ام دي اف مالمینه روکش31440
)براي پرکردن دندان(امالکام 35440
امپرازول34160
امالح اسید فرمیک34140
امالح اسیدهاي اکسومتالیک یا پراکسومتالیک34250
کاري امالح سرب آب35490
امالح کولوفان34400
کاري امالح مس آب35490
هاي نیترات کلسیم و نیترات آمونیوم   امالح مضاعف و مخلوط34614
کاري امالح نیکل آب35490
استرهاي اسید تارتریکامالح و 34140
امالح و استرهاي اسید سیتریک34140
امالح و استرهاي اسید گلوکنیک34140
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امو02193
خدمات -امور اصناف95200
امولسیفایرهاي35490
امولسیون خوراکی23999
)ترکیب آب و قیر(امولسیون قیر 33500
ها براي حساس نمودن سطوح امولسیون48342
امیتیت16310
انار01357
انار خزر بردسکن01357
ریز انار رباب نی01357
انار ساوه01357
انار شیراز01357
انار شیشه کپ فردوس01357
انار نادري بادرورد01357
انار یزد01357
خدمات -فیلم سینمایی  انبار کردن96140
خدمات - نوارهاي ویدئویی  انبار کردن96140
 به  اداري دولت مربوط  خدمات - انبارداري و انبارکردن91135
رسانی اطالع  خدمات - انبارداري و انبارکردن91135
امور  اداره  به  پشتیبانی مربوط  خدمات - انبارداري و انبارکردن91135
برق  انباره46420
انبردست42921
انبه01316
انبه و جوز انجبان خشک شده21419
وسیله دیگران انتخاب کارکنان اجرایی براي استخدام به 85111
خدمات -انتقال پسماند بیمارستانی94311
خدمات -انتقال پسماند خطرناک94311
خدمات -انتقال پسماند خطرناک صنعتی 94311
خدمات -انتقال پسماند خطرناک کشاورزي 94311
خدمات -انتقال پسماند خطرناک معدنی 94311
خدمات -انتقال پسماند صنعتی غیر خطرناک94313
خدمات -انتقال پسماند غیر خطرناک94331
خدمات -انتقال پسماند کشاورزي غیر خطرناک 94313
خدمات -انتقال پسماند معدنی غیر خطرناک94313
خدمات -انتقال و بازیافت پسماند خطرناک 94311
شهريانجام امور خدمات 91111
انجام خدمات شهري و نوسازي91111
خدمات -انجمن تخصصی معلولین93590
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خدمات -انجمن جامعه معلولین ایران93590
خدمات -ماندگان ذهنی انجمن حمایت از عقب93590
خدمات -انجمن دو و میدانی بانوان کشور96520
خدمات - انجمن صنفی95200
خدمات -ایران انجمن علمی آسم و آلرژي95120
خدمات -انجمن علمی آموزش بهداشت ایران95120
خدمات -هاي ایران انجمن علمی ارتودنتسیت95120
خدمات -انجمن علمی ارولوژي95120
خدمات -شناسی انجمن علمی انگل95120
خدمات -انجمن علمی ایمولوژي و آلرژي95120
خدمات -انجمن علمی بیوشیمی95120
خدمات -انجمن علمی پاتولوژي95120
خدمات -انجمن علمی پرتو درمانی سرطان95120
خدمات -هاي ایران انجمن علمی پروستودنتیست95120
خدمات -انجمن علمی پزشکان پیوند اعضا95120
خدمات -انجمن علمی پزشکان عمومی95120
خدمات -انجمن علمی پزشکان قانونی95120
خدمات -پزشکان کودکانانجمن علمی 95120
خدمات -انجمن علمی پزشکان متخصص داخلی ایران95120
خدمات -انجمن علمی پزشکان نوزاد95120
خدمات -اي انجمن علمی پزشکان هسته95120
خدمات -انجمن علمی جامعه جراحان95120
خدمات -انجمن علمی جراحان پالستیک ترمیمی و زیبایی95120
خدمات -علمی جراحان فک و صورتانجمن 95120
خدمات -انجمن علمی جراحان قلب و عروق95120
خدمات -انجمن علمی جراحی زانو آرتروسکوپی95120
خدمات -انجمن علمی حراحان کودکان95120
خدمات -انجمن علمی رادیولوژي95120
خدمات - پزشکی انجمن علمی روان95120
خدمات -هاي ایران و مسمومیتشناسی  انجمن علمی سم95120
خدمات -بخشی انجمن علمی طب فیزیکی و توان95120
خدمات -انجمن علمی طب فیزیکی و فارماکولوژي95120
خدمات -انجمن علمی قلب و عروق95120
خدمات -رسانی پزشکی انجمن علمی کتابداري و اطالع95120
خدمات -گردنانجمن علمی گوش و گلو و بینی و سر و 95120
خدمات -انجمن علمی متخصص باروري و ناباروري95120
خدمات -هاي عفونی و گرمسیري انجمن علمی متخصصان بیماري95120
خدمات -انجمن علمی متخصصان علوم دارویی جمهوري اسالمی ایران95120
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خدمات -انجمن علمی متخصصان گوش و کبد95120
خدمات -انجمن علمی نفرولوژي95120
خدمات -شناسی انجمن علمی ویروس95120
خدمات -انجمن علمی هماتولوژي اتکولوژي95120
خدمات -انجمن کارفرمایان95110
خدمات -انجمن مدیران95110
خدمات -هاي حمایت از بیماران تاالسمی  انجمن93590
خدمات -هاي حمایت از بیماران خاص انجمن93590
خدمات -هاي حمایت از بیماران دیابتی انجمن93590
خدمات -هاي حمایت از بیماران کلیوي انجمن93590
خدمات -هاي کارگري انجمن95200
پیازي انجیر پوست01315
انجیر تیغی01399
انجیر خشک شده21419
انجیر سبز اصطهبان01315
انجیر سیاه لرستان01315
کرمانشاهانجیر منجیفی 01315
انچوچک01690
 مقررات  به  اداري دولت مربوط  خدمات - انحصارات91138
)الین(گیري کربن و اکسیژن مذاب  اندازه48253
اندودهاي بنایی غیرنسوز براي نماي ساختمان35110
خدمات تفسیر -اندوسکوپی93122
)از فلزات قیمتی(کاري  اندهاي آب38240
انزروت01690
انژیوکت48150
انسولین و امالح آن35250
شناسی انکوباتور کشت باکتري48150
انگشتی سوپاپ43151
دوزر انگل44421
انگور01330
)کارنت(انگور بیدانه 01330
)گوزبري(انگور بیدانه 01330
انگور بیدانه سفید01330
انگور بیدانه سیاه01330
فرنگیدانه  انگور بی01330
انگور بیدانه قرمز01330
انگور پیکانی01330
انگور شاهانی01330
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انگور شاهرودي01330
انگور عسگري01330
انگور فرنگی سفید01341
انگور فرنگی سیاه01341
انگور فرنگی قرمز01341
انگور کشمشی01330
پاش سیستم آبیاري تحت فشار انواع آب44150
آبزیان غیر ماکول انواع04210
کن برقی گرم انواع آب44817
کن نفتی گرم انواع آب44826
هاي گازي کن گرم انواع آب44826
بندي انواع آتل شکسته48171
انواع آجر37350
انواع آجر پالستیکی36950
انواع آچار و ابزار دستی42921
انواع آچارهاي مخصوص42921
انواع آذرسنج48251
پز برقی انواع آرام44817
)پلیس، آمبوالنس و غیره(انواع آژیر 46910
انواع آسانسور43540
انواع آسیاب برقی44816
انواع آسیاب غالت44513
کن برقی انواع آسیاب و مخلوط44816
انواع آکاردئون38330
انواع آلو01356
انواع آنتن تلویزیون47401
)UHF(تلویزیون انواع آنتن 47401
)VHF(انواع آنتن تلویزیون 47401
انواع آنتن تلویزیون رنگی47401
)آنتن کشویی(انواع آنتن رادیو پرتابل 47401
انواع آنتن رادیو خودرو47401
انواع آنتن رادیو و تلویزیون47401
انواع آهک37420
انواع ابر36390
)مخصوص زنان(برداري  انواع ابزار نمونه48150
ابزار خود بازشو، کارگیر، دستگاه تقسیم و سایر ملحقات ویژه براي ماشین) گردان حدیده(گیر  انواع ابزارگیر، حدیده44251
انواع اتو44816
انواع اتوبوس49112
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انواع اتوهاي برقی44816
انواع اجاق غیر برقی44822
گاز غیر برقی انواع اجاق44822
انواع اروماي مرکبات23999
انواع اره دستی با موتور برقی44232
)…اسانس گیاهی و(هاي مواد غذایی  انواع اسانس و سایر افزودنی23999
هاي شیمیایی انواع اسانس35410
هاي دارویی انواع اسپري35260
هاي فلزي و سوله انواع اسکلت42110
)تصویري -صوتی(انواع اکو 47330
اي و فلورسنت هاي رشته انواع الکترو المپ46541
انواع الکترود کربنی46950
انواع الکترودهاي کربن یا گرافیتی46950
)رباي الکتریکی آهن(انواع الکترومگنت 46939
فاز سه ACانواع الکتروموتور 46112
انواع الکتروموتور با توان زیر یک اسب46112
باالي یک اسبانواع الکتروموتور 46112
فاز انواع الکتروموتور تک46111
فاز اسنکرون انواع الکتروموتور تک46112
انواع الکتروموتور مینیاتوري46111
)باالي یک اسب DC(انواع الکتروموتورهاي جریان مستقیم 46113
انواع الکتروموتورهاي یونیورسال زیر یک اسب46112
درصد و بیشتر 80مواد تخمیر شده با درجه الکل انواع الکل اتیلیک از 24110
انواع انار01357
انواع انجیر01315
انواع اواپراتور43913
)DCبه  ACتبدیل (انواع اینورتر 46122
MFانواع باتري سیلد 46420
)هاي فالش براي دستگاه(هاي خشک  انواع باتري46410
)رادیو، ضبط و غیرهبراي (هاي خشک  انواع باتري46410
)براي لوازم ترانزیستوري(هاي خشک  انواع باتري46410
)اي جیوه(هاي خشک  انواع باتري46410
)ضد نشتی(هاي خشک  انواع باتري46410
)مینیاتوري(هاي خشک  انواع باتري46410
انواع بادام با پوست01371
انواع بادمجان01233
انواع بارج49311
انواع باسکول43922
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انواع باقال خشک01702
)واگنت(جز اسکیپ  انواع باالبر به43510
انواع باالست الکترونیکی46122
انواع بامیه01239
)بلندگو(انواع باند 47330
انواع بتون و مالت از قبل مخلوط شده37510
هاي گازسوز انواع بخاري44822
سوز هاي نفت انواع بخاري44822
انواع برانکار48180
هاي برقی انواع برس44816
هاي جنوبی و مرکزي انواع برنج استان23162
انواع بست کابل42944
انواع بستنی و بستنی یخی22270
ساز انواع بستنی43913
اي انواع بطري شیشه37191
اي انواع بطري و ظروف شیشه37191
پالستیکیها و تیوپ  انواع بطري36490
هاي پالستیکی انواع بطري36490
انواع بلبرینگ43310
انواع بلغور و پودر و پلیت غالت23130
انواع بلندگو47330
انواع بلندگوهاي شیپوري47330
انواع بلندگوهاي کاغذي47330
غیرکشباف -انواع بلوز زنانه28234
انواع بلوز کشباف28226
کشباف زنانه ودخترانهانواع بلوز 28224
انواع بلوس35260
)بنزین پیرولیز(انواع بنزین 33310
انواع بوبین46211
انواع بوته گل01961
انواع بوته گیاه01961
انواع بوش42944
انواع بوق خودرو46910
انواع بوگیر و معطرکننده هوا35331
مرکزيهاي تأسیسات حرارت  انواع بویلر و دیگ42320
انواع به01352
انواع بیدها، توري، برگ بو، شاه پسند01961
انواع بیلچه42921
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انواع پاپیتال01961
انواع پادزهر35260
هاي چوبی انواع پارکت31210
انواع پازل38550
انواع پاکت نامه32192
)ها دترجنت(ها  کننده انواع پاک35321
انواع پالت چوبی31700
اي هاي رشته انواع پایه المپ46541
هاي فلورسنت انواع پایه المپ46541
انواع پتانسیومتر47120
انواع پتوي برقی44813
زنی انواع پدو هلدر سنباده37910
انواع پرتقال01323
انواع پرچم27120
)پالستیکی(انواع پرده 36950
انواع پروفیل از فوالد آلیاژي41266
انواع پروفیل پالستیکی36310
کاري سرد یا بیشتر کارشده از آهن یا فوالد ساده دهی سرد، با تکمیل انواع پروفیل، با شکل41262
انواع پریز، دوشاخه و سرپیچ46212
انواع پریزهاي دیواري صنعتی46212
انواع پسته با پوست01375
انواع پکتین از پوست مرکبات23999
رو متحرک انواع پلکان و پیاده43540
انواع پلوپز برقی44817
پز و تندپز برقی انواع پلوپز و آرام44817
برقی روي  انواع پله و پیاده43540
هاي فلزي ها و برج ها و دکل انواع پل42110
انواع پماد35260
هاي دارویی انواع پماد و کرم و ژل و اسپري35260
آبانواع پمپ 43220
)باالبر مایعات(انواع پمپ مایعات 43220
)خال(انواع پمپ هوا 43230
هاي آبی انواع پمپ43220
انواع پنکه44815
انواع پودر آهنی و فوالدي41117
گیري انواع پودر قالب34740
انواع پودرهاي دارویی خوراکی35260
انواع پودرهاي صنعتی و معدنی37990
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صورت خام پوست حیوانات بهانواع 02951
انواع پوکه صنعتی 37990
انواع پولی صنعتی43320
انواع پونز42944
انواع پیاز01253
انواع پیاز گل01961
انواع پیاز گیاه01961
انواع پیچ42944
انواع پیچ و مهره42944
گوشتی انواع پیچ42921
ودخترانهانواع پیراهن کشباف زنانه 28224
غیرکشباف -انواع پیراهن و بلوز و دامن28234
انواع پین42944
انواع تابلوهاي برق46214
انواع تابلوهاي نقاشی38961
)پشت وسایل نقلیه(انواع تانکر حمل مایعات 49221
انواع تایمر الکترونیکی48430
انواع تایمر غیر الکترونیکی48430
انواع تبلت45221
)هاي تخلیه الکترونیکی براي المپ(انواع تجهیزات روشنایی 46541
)اي هاي رشته براي المپ(انواع تجهیزات روشنایی 46541
)هاي فلورسنت براي المپ(انواع تجهیزات روشنایی 46541
)هاي نیون براي المپ(انواع تجهیزات روشنایی 46542
خواب  انواع تخت38140
خواب چوبی  تختانواع 38140
انواع تخته چند الیه31410
دار اردک انواع تخم نطفه02330
دار بلدرچین انواع تخم نطفه02330
دار بوقلمون نطفه  انواع تخم02330
دار شترمرغ انواع تخم نطفه02330
دار غاز انواع تخم نطفه02330
گذار دار مرغ اجداد نژاد تخم انواع تخم نطفه02330
دار مرغ اجداد نژاد گوشتی انواع تخم نطفه02330
گذار دار مرغ مادر نژاد تخم انواع تخم نطفه02330
دار مرغ مادر نژاد گوشتی انواع تخم نطفه02330
گذار دار مرغ نژاد تخم انواع تخم نطفه02330
دار مرغ نژاد گوشتی انواع تخم نطفه02330
انواع تخمه آجیلی21495
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انواع تراز48212
)گرم یا دقت بیشتر سانتی 5جز ترازوهاي با دقت  به(انواع ترازو 43922
)گرم یا دقت بیشتر با دقت پنج سانتی(انواع ترازوهاي حساس 48231
هاي قطار انواع تراکتور مورد استفاده در سکوهاي ایستگاه43530
هاي بیمارستانی انواع ترالی48180
ترانزیستورانواع 47150
انواع ترانس یا ترانسفورماتور برق46121
گیري هاي اندازه انواع ترانس46121
انواع ترب01259
انواع ترسیتور47150
انواع ترموستات48266
انواع ترمینال الکتریکی46212
انواع تریاک47150
انواع تریلر خود بارزن یا خود بارگذار براي امور کشاورزي44160
انواع تریلر کشاورزي44160
انواع تریلی49229
انواع تسبیح38999
گر نماز انواع تسبیح و شمارش38999
انواع تسمه انتقال نیرو36240
انواع تسمه نقاله36240
هاي الستیکی انواع تسمه36240
انواع تشک38150
انواع تفاله خشک براي تغذیه دام و طیور23319
)فایر آمپلی(کننده الکتریکی فرکانس صوتی  انواع تقویت47330
انواع تلویزیون رنگی47313
انواع تلویزیون سیاه و سفید47313
هاي مداربسته انواع تلویزیون47313
انواع تنباکو01970
هاي ورزشی انواع توپ38440
انواع توت جنگلی01343
انواع توت درختی01343
فرنگی توتانواع 01344
انواع توتون01970
انواع توربو جت و توربو پراپلر43132
انواع توربین بخار43141
انواع تورهاي ورزشی و متعلقات27320
انواع توري فلزي42943
انواع تیر پالستیکی36950
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)…والیبال، بسکتبال و(هاي ورزشی  انواع تیرک38440
انواع تیغه اره نجاري42921
انواع تینر35110
انواع تیوب و لوله از آلومینیوم41536
انواع تیوب و لوله از نیکل41524
انواع جارو برقی44816
)هاي الکتریکی ماشین(انواع جاروبک 46131
انواع جاسوئیچی42999
انواع جرثقیل کامیونی49115
بندي انواع جعبه پالستیکی بسته36490
مقوایی انواع جعبه32153
انواع جک43510
)غیر کشباف(انواع جوراب 28210
انواع جوراب کشباف28210
انواع جوسنج48251
)نما قطب(نما  انواع جهت48211
انواع چاشنی انفجاري و ضربتی35450
انواع چاقو42913
انواع چراغ خواب46531
انواع چراغ قوه46531
بیمارستانیهاي  انواع چراغ46531
هاي پارکی انواع چراغ46539
دار هاي پایه انواع چراغ46531
هاي خودرو انواع چراغ46910
)ها تقاطع(هاي راهنمایی  انواع چراغ46929
هاي نور افکن انواع چراغ46539
انواع چرخ حمل بار دستی49930
هاي صنعتی انواع چرخ گوشت44516
هاي صنعتی دنده چرخانواع 43320
گوشت برقی انواع چرخ44816
انواع چسب35420
انواع چسب از مواد شیمیایی35420
هاي حیوانی و گیاهی انواع چسب35420
انواع چغندر01801
)در مدارات الکترونیکی(انواع چک 47120
...)پوا، فستوکا و(انواع چمن 01961
ها زن انواع چمن44121
اشباع نشده -انواع چوب برش داده شده31100
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انواع چوب روکش شده از جنس بامبو31450
)دارنده اطالعات در زمان قطع برق نگه(انواع حافظه غیر فرار سالید استیت 47550
جز حلزون دریایی انواع حلزون به02920
انواع حلزون تازه02920
انواع حلزون خشک02920
زندهانواع حلزون 02920
انواع حلزون سرد شده02920
نمک زده یا در آب انواع حلزون نمک02920
زده انواع حلزون یخ02920
هاي الستیکی انواع حلقه36270
انواع حوله آماده27120
انواع خازن الکتریکی47110
انواع خاک رس15400
بر انواع خاک رنگ15400
انواع خربزه01229
ها خرچنگانواع 04210
انواع خرما01314
انواع خشکبار بو داده شده21495
انواع خشکبار روکش شده21495
کن لباس از نوع خانگی، برقی و غیر برقی انواع خشک44812
)پالستیکی(کش  انواع خط36990
انواع خمیرهاي شیمیایی35490
انواع خودروهاي برقی49113
بنزینیانواع خودروهاي 49113
انواع خودروهاي دیزلی49113
انواع خودروهاي گازي49113
انواع خودکار و خودنویس38911
انواع خیار01232
انواع داروهاي تزریقی35260
انواع داروهاي گیاهی35260
انواع داروهاي مایع35260
انواع دامپر44428
اي جاده برونشده براي کاربردهاي  انواع دامپر طراحی44428
غیرکشباف -انواع دامن زنانه28233
انواع دبه پالستیکی36490
انواع در ضد سرقت42993
ساخته چوبی انواع درب پیش31600
انواع درپوش پالستیکی36490
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انواع درخت تبریزي03120
کوب انواع دروگر و خرمن44122
کش ایمنی ورزشی انواع دست38440
هاي الستیکی کش دست انواع36260
گیري برقی میوه انواع دستگاه آب 44816
)دستگاه تقویت صدا(فایر  انواع دستگاه آمپلی47330
شمار انواع دستگاه اسکناس45160
)سراجی(کن  انواع دستگاه خشک44630
هاي پرس سراجی انواع دستگاه44630
)موبایل(راه  هاي تلفن هم انواع دستگاه47222
هاي تهویه انواع دستگاه43912
)پاور سوپالي(هاي منابع تغذیه  انواع دستگاه46211
هاي نوار نقاله انواع دستگاه43550
هاي ورزشی انواع دستگاه38430
انواع دستگیره42992
انواع دستگیره فلزي42992
انواع دستمال27120
براي شستن و ساییدن ظروف از جنس آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم کش و مانند آن انواع دستمال، اسکاچ، دست42912
انواع دسر23999
انواع دکمه38923
انواع دماسنج48251
)ترمومتر(انواع دماسنج 48251
انواع دوار43510
انواع دوچرخه بدون موتور49921
سوز با ظرفیت سیلندر بیش از  پیستونی رفت و برگشتی درون) انجین(سوز  انواع دوچرخه مجهز به موتور کمکی با موتور درون49912

سانتیمتر مکعب 50
سوز با ظرفیت سیلندر حداکثر  پیستونی رفت و برگشتی درون) انجین(سوز  انواع دوچرخه مجهز به موتور کمکی با موتور درون49911

سانتیمتر مکعب 50
انواع دوربین عکاسی48322
برداري ین فیلمانواع دورب48322
برداري انواع دوربین نقشه48212
انواع دورسنج48212
انواع دوش حمام از آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم42911
شاخه برق انواع دوشاخه و سه46212
انواع دیسک چرخ خودرو49129
انواع دیسکت کامپیوتري45290
)CD(هاي فشرده  انواع دیسک45290
دیمرالکتریکی انواع46211
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انواع دیود47150
انواع ذرت سورگوم01142
)شوفاژ برقی(انواع رادیاتور حرارتی 44817
انواع رادیاتورهاي حرارت مرکزي44823
انواع رادیو پخش خودرو47321
انواع رادیو دو موج47311
دار انواع رادیو ساعت47311
انواع رادیو ضبط و رادیو پخش47311
هاي ورزشی و چوب چوگان انواع راکت38440
انواع رایانه خانگی45221
)…فرنگی و گوجه(انواع رب 23995
گیر انواع رسوب35430
انواع رشته غذایی23710
سنج انواع رطوبت48251
انواع رله اتصال46212
هاي حفاظتی انواع رله46212
انواع رنگ خودرو35110
صنعتی انواع رنگ35110
هاي نساجی انواع رنگ35110
انواع روسري از توریهاي ابریشمی27912
هاي حاصل از تصفیه نفت انواع روغن33330
هاي حاصل از مواد قیري انواع روغن33330
)شونده روغن حل(هاي روانکار  انواع روغن35490
سازي هاي مورد استفاده در صنایع رنگ انواع روغن35110
هاي دیواري از مواد الستیکی انواع روکش36270
انواع رولربرینگ43310
انواع رومیزي27120
انواع ریسمان27310
تراش انواع ریش44816
انواع ریوستا47120
انواع زردچوبه01690
از آهن، فوالد یا مس) دار جز زنجیر یا زنجیره مفصل به(انواع زنجیر 42991
هاي انتقال نیرو زنجیرانواع 43320
انواع زیپ38923
انواع زیرپوش کشباف28225
انواع ژاکت مردانه28221
کننده کننده و ضد عفونی هاي پاک انواع ژل35334
انواع ژنراتورهاي برق46113
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)ها فلزي باشد بخش عمده آن(ساخته  هاي پیش انواع ساختمان42110
شود ها توسط برق تولید یا تقویت می صداي آن انواع سازهاي موسیقی که38340
انواع ساشه35260
انواع ساعت جیبی48410
انواع ساعت دیجیتالی48420
انواع ساعت دیواري48420
انواع ساعت رومیزي48420
انواع ساعت گشت و نگهبانی48430
انواع ساعت مچی48410
جز جداساز خامه انواع سانتریفیوژ به43931
انواع سدوم01961
انواع سردخانه43913
انواع سرسیم46212
انواع سرکه23994
ها شده از آن انواع سرمت و اقالم ساخته41604
انواع سرنگ48150
انواع سرو01961
انواع سس از سویا23995
هاي غذایی انواع سس23995
انواع سشوار برقی44816
انواع سطل پالستیکی36490
سازي و مانند  دوزر، اسکریپر، بیل مکانیکی، غلتک راه انواع سطل، بیل، چنگک و گیره براي انواع جرثقیل، بولدوزر، گریدر، انگل43580

آن
انواع سعمک48172
انواع سفال37350
انواع سقف کاذب37530
انواع سکسیونر46211
دستی و مانند آنانواع سگک کفش، کمربند، چادر، سایبان، کیف 42997
هاي نوري انواع سلول47150
انواع سماور و کتري برقی44817
انواع سماورهاي برقی44817
انواع سنسور48243
جز الشه آهکی انواع سنگ آهک به15200
انواع سنگ تزئینی تراورتن15120
انواع سنگ تزئینی چینی15120
انواع سنگ تزئینی گرانیت15130
انواع سنگ تزئینی مرمر15120
انواع سنگ تزئینی مرمریت15120
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انواع سنگ تزئینی و نما و سنگ لوح15110
انواع سنگ الشه آذرین و دگرگون15130
انواع سنگ الشه رسوبی15130
هاي قیمتی کار شده و کار نشده انواع سنگ38220
هاي مصنوعی قیمتی کار شده انواع سنگ38220
قیمتی کار شده و کار نشده هاي نیمه انواع سنگ38220
انواع سوپ و آش آماده23992
هاي تقلیل فشار انواع سوپاپ43240
انواع سوزن خیاطی42997
انواع سوزن دوخت کاغذ42997
انواع سوسیس21174
انواع سوند48150
انواع سوهان چوب42921
چرخه بدون موتور انواع سه49921
انواع سیانور معدنی34270
انواع سیب01351
زمینی انواع سیب01510
انواع سیلندر و کپسول گاز مایع42220
)معدنی(انواع سیلیکات 34270
انواع سیم از فوالد آلیاژي41267
انواع سیم تابیده فلزي42941
انواع سیم جوش42950
اي از آهن یا فوالد انواع سیم چندرشته42941
دار پیچی روکش انواع سیم سیم46310
دار انواع سیم مسی روکش46310
انواع سیمان37440
انواع سیموالتور45230
انواع شاخ، عاج و استخوان و اشیا از این مواد38999
انواع شارژر باتري46122
انواع شاسی خودرو49121
انواع شامپو35323
کننده مو کننده و فردهنده و زایل براقانواع شامپو و مواد 35323
انواع شانه سر38994
انواع شانه و وسایل آرایشی مو38994
هاي برقی انواع شانه44816
بیوتیک هاي آنتی انواع شربت35260
هاي گیاهی انواع شربت35260
هاي ویتامینه انواع شربت35260



      (CPC) 72

     
انواع شکالت23660
کاکائویی غیر -انواع شکالت23670
انواع شلتوک استان گیالن01132
انواع شلتوک استان مازندران01132
هاي مرکزي و جنوبی انواع شلتوک استان01132
غیرکشباف - گانه انواع شلوار بچه28235
غیرکشباف -انواع شلوار زنانه28233
انواع شلوار مردانه28221
غیرکشباف -انواع شلوار مردانه28231
انواع شلیل01355
گر دیجیتال انواع شمارش48263
ها هاي آن هاي مشابه و قطعات و غالف انواع شمشیر، قمه، سرنیزه، نیزه و سالح44750
انواع شمع روشنایی38999
انواع شمع موتور46910
ها کوب  انواع شمع44430
گیري انواع شناورهاي ماهی49315
غیرکشباف -انواع شورت28234
انواع شیر براي نصب روي لوله، دیگ بخار، مخزن، خمره و مانند آن43240
شویی انواع شیر برقی ماشین لباس44812
اي انواع شیر میوه22290
انواع شیرآالت بهداشتی از آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم42911
انواع شیردوش44131
بندي انواع شیرینی بسته23420
انواع شیشه ساعت37194
شده، نور ندیده انواع شیشه و فیلم عکاسی و فیلم چاپ فوري، حساس48341
هاي کار نشده انواع شیشه37111
انواع شیلنگ پالستیکی36320
انواع شیلنگ الستیکی36230
انواع شیلنگ منسوج27998
انواع صابون35321
انواع صافی از خمیر کاغذ32198
منظور پرورش مروارید انواع صدف به04220
انواع صدف خوراکی04220
انواع صفحه و ورق الستیکی36220
انواع صندلی با چارچوب چوبی38112
انواع صندلی با چارچوب فلزي38111
بندي انواع صندوق پالستیکی بسته36490
انواع صندوق نسوز42993
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انواع ضبط صوت47321
)کاست(صوت  انواع ضبط47321
انواع ضبط صوت نواري47321
انواع ضد انگل35260
)الستیک سخت(انواع ظروف صابون 36270
انواع ظروف فلزي42912
انواع ظروف فلزي آشپزخانه42912
)الستیکی(هاي الکتریکی  انواع عایق46940
هاي نسوز انواع عایق37330
انواع عروسک38520
عروسک به شکل انسان یا سایر موجوداتانواع 38520
انواع عصا38921
انواع عینک طبی، حفاظتی و غیره48312
انواع غده گل01961
انواع غده گیاه01961
انواع غربال و الک دستی38999
گیري شده انواع غالت پوست23140
)کلندر(زن  انواع غلتک43933
هاي نورد انواع غلتک44320
هاي منسوج انواع فتیله و لوله27998
هاي برقی انواع فرزن44816
)غیر الکتریکی(انواع فرهاي نانوایی 44515
)خانگی(انواع فریزر 44811
انواع فریزر از نوع خانگی، برقی و غیر برقی44811
انواع فشنگ44740
کننده فضاپیما انواع فضاپیما و پرتاب49630
یخدانانواع فالسک و 38999
اي انواع فلفل دلمه01231
انواع فلنج42944
انواع فلورسنت، تنگستن و مولیبدنیوم46541
انواع فن از نوع خانگی44815
جز نوع خانگی انواع فن به43931
انواع فندک38994
انواع فنر42945
کویل انواع فن43913
انواع فوم36390
انواع فیبر31440
فیش و مادگی آنتن انواع47401
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انواع فیلتر کاغذي32198
انواع فیلم پالستیکی چند الیه36330
برداري برداري و فیلم انواع فیلم عکس35490
انواع قارچ01270
هاي تفریحی انواع قایق49490
هاي تفریحی و ورزشی انواع قایق49490
هاي ورزشی انواع قایق49490
بیوتیک آنتیهاي  انواع قرص35260
کننده هاي پاک انواع قرص35334
هاي مسکن انواع قرص35260
هاي ویتامینه انواع قرص35260
انواع قرقره باالبر43510
انواع قطره و شیاف واوول و کاتریج و قلم دارویی35260
هاي دارویی انواع قطره35260
انواع قطعات پالستیکی کنتور گاز36990
هادي انواع قطعات نیمه47150
انواع قطعات و تجهیزات برودتی یا انجماد43913
انواع قطعات و متعلقات دوچرخه49942
انواع قفل42992
انواع قفل ایمنی42992
انواع قفل خودرو42992
انواع قفل درب اتاق42992
انواع قفل درب ورودي ساختمان42992
انواع قفل و یراق42992
آالت انواع قفل و یراق42992
هاي آویز انواع قفل42992
هاي خودرو انواع قفل42992
هاي ساختمانی انواع قفل42992
هاي سراحی انواع قفل42992
هاي کارتی و الکترونیکی انواع قفل42992
هاي فلزي بانواع قال42944
انواع قند23520
بندي بستهانواع قوطی پالستیکی 36490
انواع قیچی42913
اي خودرو انواع قید و بسته49129
انواع قیر معدنی33200
)از الستیک سخت(انواع قیف 36270
انواع کابل و سیم برق46320
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محور انواع کابل هم46320
هاي الیاف نوري انواع کابل46320
هاي فلزي انواع کابل42941
انواع کاج01961
)معدنی(انواع کاربید 34280
انواع کارت داراي نوار مغناطیسی47910
انواع کارتن تبدیلی32153
انواع کارد42913
انواع کارد آشپزخانه42913
انواع کاروان متحرک49222
فلزي -انواع کازیه42994
انواع کاشی37370
انواع کاشی از مواد الستیکی36270
دهنده کپیه و انتقال هاي  انواع کاغذ32191
انواع کاکتوس01961
انواع کالباس21174
انواع کامپیوتر خانگی45221
)PC(انواع کامپیوتر شخصی 45221
انواع کانتینر49221
)زمینی، دریایی یا هوایی(انواع کانتینر حمل کاال 49221
انواع کاهو01214
پز انواع کباب44817
نشانی آتشانواع کپسول 43923
)پودري(نشانی   انواع کپسول آتش43923
)گازي(نشانی  انواع کپسول آتش43923
CNGهاي  انواع کپسول42220
هاي گیاهی درمانی انواع کپسول35260
انواع کت مردانه28221
هاي برقی انواع کتري44817
انواع کدو01235
انواع کراکر وتوک23420
گیاهی درمانیانواع کرم 35260
هاي آرایشی و بهداشتی انواع کرم35323
کننده هاي پاک انواع کرم35334
هاي الستیکی انواع کش36220
)رول یا صفحه(پوش پالستیکی  انواع کف36910
هاي الستیکی پوش انواع کف36270
)دستی(روب  انواع کف38993
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دوز انواع کفش دست29330
هاي صنعتی کالچانواع 43320
انواع کاله ایمنی ورزشی38440
کش ایمنی ورزشی انواع کاله و دست38440
انواع کلوچه23420
)سوییچ(انواع کلید 42992
انواع کلید و پریز ساختمانی46212
)زیر یک کیلو ولت(انواع کلیدهاي برق 46212
هاي صنعتی انواع کلید46212
هوایی برقانواع کلیدهاي 46212
انواع کمباین44122
هاي تبرید انواع کمپرسورهاي دستگاه43913
انواع کمربند پالستیکی36990
انواع کنتاکتور برق46212
انواع کنتاکتور و رله اتصال46212
انواع کنتور برق و آب و گاز48263
انواع کنتورهاي آب48263
انواع کنتورهاي برق48263
انواع کنتورهاي گاز48263
انواع کندانسور43913
انواع کنسانتره براي غذاي دام و طیور23319
انواع کنسانتره میوه23991
انواع کنگر01216
انواع کولر آبی43912
انواع کولرگازي43912
هاي راکتانسی و اندوکتانسی انواع کویل46122
انواع کیسه پالستیکی36410
کیسه و پاکت پالستیکی انواع36410
انواع کیک و بیسکویت و کلوچه23420
انواع گاوصندوق42993
انواع گاوصندوق ضد سرقت42993
انواع گچ ساختمانی15200
)سایر(انواع گرانول و کامپاوند پالستیکی 34790
انواع گردو، با پوست01376
کن کشباف انواع گرم28228
فروت انواع گریپ01321
انواع گل01961
انواع گل زینتی01961
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انواع گل مصنوعی38999
انواع گل مصنوعی، میوه و شاخ و برگ مصنوعی38999
انواع گل مالمین32149
انواع گالبی01352
انواع گلسیرین35321
فرنگی انواع گوجه01234
)ایرفون(انواع گوشی 47330
انواع گیاهان آپارتمانی01961
انواع گیره فلزي42995
اتوبوس) تایر(انواع الستیک 36113
دوچرخه) تایر(انواع الستیک 36112
کامیون) تایر(انواع الستیک 36113
موتورسیکلت) تایر(انواع الستیک 36112
موتورسیکلت و دوچرخه) تایر(انواع الستیک 36112
بوس مینی) تایر(انواع الستیک 36113
انواع الستیک توپر36114
دوچرخه) تیوپ(انواع الستیک تویی 36114
سایر وسایل متحرک) تیوپ(انواع الستیک تویی 36114
موتورسیلکت) تیوپ(انواع الستیک تویی 36114
انواع الستیک درب و دور شیشه و پنجره36270
سواري شکن اتومبیل  انواع الستیک یخ36111
)تیوپ(هاي تویی  الستیکانواع 36114
بري، کارد کره، قندگیر گیر، کاردک کیک، کارد ماهی انواع القه، کف42916
انواع المپ تصویر تلویزیون47140
اي یا تخلیه الکتریکی انواع المپ رشته46510
انواع المپ فلورسنت46510
بخشیدن به فضاهاي باز و معابر عمومیانواع المپ و لوازم روشنایی مورد استفاده براي روشنایی 46539
اي هاي جیوه انواع المپ46510
اي هاي رشته انواع المپ46510
)از نوع تنگستن(اي  هاي رشته انواع المپ46510
)از نوع کربن(اي  هاي رشته انواع المپ46510
)با اشکال مختلف(اي  هاي رشته انواع المپ46510
)با دو فیالمنت(اي  رشتههاي  انواع المپ46510
)با گاز(اي  هاي رشته انواع المپ46510
)با مادون قرمز(اي  هاي رشته انواع المپ46510
)براي تزئین(اي  هاي رشته انواع المپ46532
)براي عالمت دادن(اي  هاي رشته انواع المپ46910
)پروژکتور(اي  هاي رشته انواع المپ46510
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)چراغ قوه(اي  هاي رشته المپانواع 46510
)خال(اي  هاي رشته انواع المپ46510
)خودرو(اي  هاي رشته انواع المپ46510
)دوچرخه(اي  هاي رشته انواع المپ46510
)شمعی(اي  هاي رشته انواع المپ46510
)فالش عکاسی(اي  هاي رشته انواع المپ48324
)سیگنال المپ(اي  هاي رشته انواع المپ46510
)هالوژن  (اي  هاي رشته انواع المپ46510
هاي سدیم انواع المپ46510
)رنگی(هاي فلورسنت  انواع المپ46510
)اي، گرد و غیره لوله(هاي فلورسنت  انواع المپ46510
)الکترونیکی(مصرف  هاي کم انواع المپ46510
هاي گازي انواع المپ46510
هاي ماوراي بنفش المپانواع 46510
هاي نیون انواع المپ46531
بافت انواع الیی بی27991
غیرکشباف -انواع لباس فرم28236
تاپ انواع لپ45221
انواع لعاب35110
انواع لعاب و مواد مصرفی در رنگ35110
انواع لنت ترمز خودرو49129
انواع لنج باربر49314
مسافربرانواع لنج 49311
انواع لوازم آرایشی35323
)از الستیک سخت(انواع لوازم بهداشتی 36270
انواع لوازم بهداشتی فلزي42911
انواع لوبیا01701
انواع لوستر روشنایی46531
انواع لوسیون آرایشی و بهداشتی35323
انواع لکوموتیو49512
منبع الکتریکی خارجی انواع لکوموتیو با تامین انرژي از یک49511
برقی -انواع لکوموتیو دیزلی49512
انواع لوالي درب42992
انواع لوله42992
انواع لوله پالستیکی36320
انواع لوله و اتصاالت از سرب، روي یا قلع؛ سیم سربی42999
انواع لوله و اتصاالت پالستیکی36320
انواع لوله و اتصاالت لوله از سرب42999
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انواع لوله و اتصاالت لوله از قلع42999
هاي الستیکی انواع لوله36230
جز دیود لیزري انواع لیزر، به48315
انواع لیفتراک43530
انواع لیموترش01322
انواع لیموشیرین01322
انواع ماءالشعیر24310
انواع مارن15200
نویس انواع ماژیک و روان38911
)الستیکی(ماسک محافظ  انواع36270
تراش  انواع ماشین دنده44216
زنی فلزات انواع ماشین سنگ44216
شویی از نوع خانگی، برقی و غیر برقی انواع ماشین ظرف44812
جز نوع خانگی شویی به انواع ماشین ظرف43935
فلزات) کاربرد مخصوص(انواع ماشین گردتراش 44213
شویی از نوع خانگی، برقی و غیر برقی لباسانواع ماشین 44812
پرداز انواع ماشین واژه45110
بندي آالت بسته انواع ماشین43921
آالت پر کردن بطري و غیره انواع ماشین43921
آالت خشک کردن بطري و غیره انواع ماشین43921
آالت شست و شو بطري و غیره انواع ماشین43921
آالت شست و شو و خشک کردن بطري و غیره ماشینانواع 43921
هاي نوري یا  صورت برطرف نمودن یا برداشتن مواد، به کمک لیزر یا سایر اشعه ابزار براي کار روي انواع مواد به انواع ماشین44211

فوتونی، فراصوت، تخلیه الکتریکی، الکتروشیمیایی، اشعه الکترونی، اشعه یونی یا قوس پالسما
تحریر انواع ماشین45110
حساب انواع ماشین45130
تراش فلزات هاي پیچ انواع ماشین44213
هاي شیارتراش انواع ماشین44216
هاي فرز فلزات انواع ماشین44214
هاي کودپاش و قطعات آن انواع ماشین44114
غیرکشباف - انواع مانتو28233
غیرکشباف -انواع مانتو شلوار28233
انواع مانکن خیاطی38999
صید شده تازه - هاي داخلی هاي آب انواع ماهی04120
هاي تزئینی انواع ماهی04111
صید شده تازه - هاي خاویاري انواع ماهی04120
صید شده تازه -هاي جنوب هاي مربوط به آب انواع ماهی04120
تازهصید شده  - هاي شمال هاي مربوط به آب انواع ماهی04120
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انواع مایع پاستوریزه تخم مرغ23993
انواع مبلمان چوبی38122
انواع مبلمان فلزي38121
)گیري اندازه(انواع متر 48233
انواع مته آهن42922
انواع مته الماسه42922
انواع مته چوب42922
انواع مته دستی با موتور برقی44232
انواع مجسمه اصل38961
هاي ساعت، غیر  ؛ انواع محرک)ها مجموعه کامل محرک(هاي ساعت به طور کامل، سوارنشده یا قسمتی سوارشده  انواع محرک48440

هاي ناتمام ساعت کامل، سوارشده؛ انواع محرک
هاي تغییر سرعت انواع محرکه43320
)…ماکارونی و(انواع محصوالت آردي 23710
)سیگارت(تنباکو انواع محصوالت از توتون و 25020
انواع محصوالت اسفنجی36390
)نان ماشینی(انواع محصوالت خبازي 23410
انواع محصوالت الستیکی صنعتی36270
انواع محصوالت الستیکی مربوط به البسه36260
هاي دارویی انواع محلول35260
انواع مخازن ثابت از آهن، فوالد یا آلومینیوم42210
کن برقی مخلوط انواع44816
انواع مداد و اجزاي مداد38911
انواع مدار چاپی47130
انواع مدار مجتمع الکترونیک47160
)آي سی(انواع مدارات مجتمع 47160
انواع مدارات میکرو47160
ها و وسایل آموزشی انواع مدل38996
انواع مرکب چاپ35130
یاب انواع مسافت48212
)جز مقاومت حرارتی به(مقاومت الکتریکی انواع 47120
انواع مقاومت و ریوستا47120
هاي ثابت انواع مقاومت47120
هاي متغیر انواع مقاومت47120
شو از نوع خانگی، برقی و غیر برقی انواع مالفه44812
انواع ملحفه27120
)پالستیکی(انواع ملزومات اداري و مدرسه 36990
منقل غیر برقیانواع 44822
دهنده انواع مواد پوشش35110
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)مصارف مختلف(کننده  انواع مواد ضد عفونی34664
هاي قوي انواع موتور پمپ43219
جز موتور وسایل نقلیه و هواپیما سوز، به انواع موتور پیستونی درون43110
سانتیمتر  50سوز با ظرفیت سیلندر بیش از  برگشتی درونپیستونی رفت و ) انجین(سوز  انواع موتورسیکت با موتور درون49912

مکعب
)اي دنده(انواع موتورسیکلت 49912
)گازي(انواع موتورسیکلت 49912
سانتیمتر  50سوز با ظرفیت سیلندر حداکثر  پیستونی رفت و برگشتی درون) انجین(سوز  انواع موتورسیکلت با موتور درون49911

مکعب
تورهاي خودروانواع مو43123
جز توربوجت العملی به انواع موتورهاي عکس43133
)Modem(انواع مودم 47223
انواع موزائیک از مواد الستیکی36270
انواع موس کامپیوتر45290
انواع مهره42944
انواع میخ آهنی42944
انواع میخ پرچ42944
انواع میخ فوالدي42944
انواع میخ نجاري42944
انواع میز پذیرایی38140
انواع میز کامپیوتر چوبی38140
انواع میز کامپیوتر فایبرگالس38140
انواع میزهاي ورزشی38440
انواع میکرو موتور46111
)هاي چشمی جز میکروسکوپ به(انواع میکروسکوپ 48261
انواع میکروسکوپ چشمی48314
انواع میکروفون47330
هاي آن میکروفون و پایه انواع47330
انواع میکروفون و وسایل جانبی47330
گاردان و بازوي انتقال حرکت انواع میل43320
)انواع میله پالستیکی(گرد پالستیکی  انواع میل36310
گرد و مفتول از فوالد آلیاژي کار شده بیش از فراوري گرم یا سرد انواع میل41265
مفتول از فوالد تندبر گرد و انواع میل41271
انواع میله، پروفیل و مفتول از سرب42999
واش انواع مینی44812
واش دو قلو انواع مینی44812
واش سطلی انواع مینی44812
انواع میوه مصنوعی38999
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انواع نئوپان31430
انواع نارنگی01324
انواع نبشی و تسمه آهنی و فوالدي41251
انواع نخ با روکش مواد نساجی27993
هاي طبی انواع نخ جراحی و نخ35290
انواع نخل زینتی01961
انواع نخود خشک01703
افزار بازي کامپیوتري، بسته انواع نرم47822
افزار شبکه، بسته انواع نرم47812
گاو وگوساله اصیل -انواع نژادها02111
دورگ گاو وگوساله -انواع نژادها02111
انواع نژادهاي اردک بومی02154
انواع نژادهاي اردک خارجی02154
انواع نژادهاي اسب02130
انواع نژادهاي بلدرچین02194
انواع نژادهاي بوقلمون بومی02152
انواع نژادهاي بوقلمون خارجی02152
روزه اردک خارجی انواع نژادهاي جوجه یک02154
روزه بلدرچین نژادهاي جوجه یکانواع 02194
روزه غاز بومی انواع نژادهاي جوجه یک02153
روزه غاز خارجی انواع نژادهاي جوجه یک02153
گذار روزه مرغ اجداد تخم انواع نژادهاي جوجه یک02151
روزه مرغ اجداد گوشتی انواع نژادهاي جوجه یک02151
گذار تخم روزه مرغ انواع نژادهاي جوجه یک02151
روزه مرغ گوشتی انواع نژادهاي جوجه یک02151
گذار روزه مرغ مادر تخم انواع نژادهاي جوجه یک02151
روزه مرغ مادر گوشتی انواع نژادهاي جوجه یک02151
انواع نژادهاي خرگوش02191
انواع نژادهاي شتر و بچه شتر02121
انواع نژادهاي شتر و بچه شتر بومی02121
انواع نژادهاي شتر و بچه شتر خارجی02121
انواع نژادهاي شترمرغ02193
انواع نژادهاي غاز بومی02153
انواع نژادهاي غاز خارجی02153
انواع نژادهاي کبوتر02194
انواع نژادهاي گوسفند02122
گذار انواع نژادهاي مرغ اجداد تخم02151
گوشتی انواع نژادهاي مرغ اجداد02151
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)محلی(انواع نژادهاي مرغ بومی 02151
گذار و پولت انواع نژادهاي مرغ تخم02151
انواع نژادهاي مرغ گوشتی02151
گذار انواع نژادهاي مرغ مادر تخم02151
انواع نژادهاي مرغ مادر گوشتی02151
انواع نژادهاي مرغابی بومی02154
خارجیانواع نژادهاي مرغابی 02154
)بافت بی(انواع نمد 27921
انواع نمک خام و تصفیه نشده16200
انواع نمک و کلرید سدیم خالص، آب دریا16200
انواع نوار چسب35420
بوک انواع نوت45221
انواع نهال گل01961
انواع نهال گیاه01961
تریلر انواع نیمه44160
یا خود بارگذار براي امور کشاورزيتریلر خود بارزن  انواع نیمه44160
هادي انواع نیمه47150
انواع وارنیش35110
انواع واشر فلزي42944
انواع واشر الستیکی36270
انواع واشر و حلقه الستیکی36270
انواع واکس35333
آهن انواع واگن راه49532
انواع واگن سوخت لکوموتیو49519
فوالد و آهنانواع ورق از 41211
هاي روکش انواع ورق31510
مغناطیسی انواع وسایل الکترو46939
انواع وسایل ثبت وقت روز48430
)گام مبتنی بر ارتعاش هم(هاي زمانی توسط اجزاي متحرک ساعت یا توسط موتور سنکرونوس  جایی انواع وسایل جابه48430
متر  انواع ولت48243
انواع ویال35290
انواع ویدئو47214
)VCD(انواع ویدئو سی دي 47214
انواع وینچ43510
هاي کامپیوتري براي دیسک) Head(انواع هد 45290
انواع هدفون47330
انواع هدفون و گوشی47330
بلندگو -هاي ترکیبی میکروفون انواع هدفون، گوشی و ست47330
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انواع هلو01355
انواع هواساز43912
هاي برقی انواع هواکش44815
ها انواع هورمون35260
انواع هیپوکلریت معدنی34240
انواع یاتاقان43320
)خانگی(انواع یخچال 44811
انواع یخچال از نوع خانگی، برقی و غیر برقی44811
انواع یخچال و فریزر44811
انواع یخچال و فریزر فروشگاهی43913
استیکانیدرید 34140
انیدرید فتالیک34140
انیدرید مالئیک34140
انیدریدفتالیک34170
انیدریدهاي استیک34140
فراوري نشده) بادیان(انیسون 01654
انیسون، خرد شده و ساییده23924
انیمارول23996
ساز اواپراتور یخ43913
اوپال16310
ها ها و مشتقات آن اورئین34150
اوراق بهادار32610
اوراق قرضه32610
خدمات -اوراق کردن کشتی94312
خدمات -اوراق کردن وسایل فرسوده مانند خودرو به منظور جدا کردن مواد قابل بازیافت94312
خدمات -اوراق کردن وسایل فرسوده مانند کامپیوتر به منظور جدا کردن مواد قابل بازیافت94312
U235اورانیوم ضعیف شده برحسب ایزوتوپ 33630
اورانیوم طبیعی33610
U235اورانیوم غنی شده برحسب ایزوتوپ 33620
خدمات پزشکی -اورژانس سیار93194
اورکت28231
اوروتروپین35260
اوره34611
اوسرین35260
)نما نوسان(اوسیلوسکوپ 48243
ها ایزومرهاي آناوکتیل فنل، نونیل فنل و 34139
اولئوم34231
اولیژست14100
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اویسل35260
متر اهم48243
ایبوپروفن35260
)لوله هوا(ایروي 48150
ایزو پروپانول34139
ایزو پروپیل امین34150
ایزوتون35260
ایزوسافرول34160
)سیم هاي تلفن بی برج انتقال سیگنال(ایستگاه پایه 47223
ایستگاه تقلیل فشار گاز43240
هاي مرتبط مشابه هاي تقویت فشار و سازه ایستگاه53241
هاي گاز ایستگاه48252
هاي گازي ایگنیتور المپ46212
ایلیت16390
ایمیدها و مشتقات آن34150
ها و مشتقات آن ایمین34150
صورت کارنشده ایندیوم به41601
ترانزیستورياینورتر رادیو 46122
حساب اینورتر ماشین46122
اینولین23220
بابونه01690
آمپر 150تا 200باتري 46420
آمپر 155تا  65باتري 46420
آمپر 70باتري 46420
باتري ترموتوري46420
)ولت 5/1بزرگ (باتري خشک 46410
)ولت 5/1قلمی (باتري خشک 46410
)ولت 5/1متوسط (باتري خشک 46410
باتري خودرو46420
اي باتري دکمه46410
باتري ساده46410
باتري صنعتی46420
UPSباتري مخصوص 46420
باتري موتورسیکلت46420
هاي الکالین باتري46420
هاي ساکن باتري46420
هاي نیکل کادمیوم باتري46420
با پوست) ربیع(بادام 01371
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با پوست) سفید(بادام 01371
با پوست) مامایی(بادام 01371
بندي شده بادام بسته21495
گیري شده بادام پوست21495
زمینی با پوست بادام 01422
زمینی با پوست، بذر بادام 01421
زمینی پوست کنده بادام 21421
بادام شیرین شده21495
بادام کوهی03230
کندههندي، پوست  بادام 21424
بادام، پوست کنده21422
هندي، با پوست  بادام01372
بادبان قایق و کشتی27160
بادر شبی01690
بادرنجبویه01690
بادرنگ01329
بادکنک38560
اي بادمجان دلمه01233
بادمجان سرخ شده21399
بادمجان معمولی01233
بادیان، خرد شده و ساییده23924
سازي بارابان چوبی چرم31700
بارانداز53232
سنج باران48252
باربند سقف خودرو49129
باربند وانت49231
باربیتال35230
باروت35450
بارهنگ01690
باریت16390
باریجه03219
خدمات -باز کردن فاضالب با دستگاه94120
خدمات -باز کردن لوله و فاضالب94120
 به  اداري دولت مربوط  خدمات -بازار ارز91138
بازار مالی، خدمات تنظیم71552
 مقررات  تنظیم  به  اداري دولت مربوط  بازارهاي ارز، خدمات91138
 به  اداري دولت مربوط  خدمات -بازارهاي کاالها91138
خدمات عملیات -بازارهاي مالی71551
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بازالت15130
خدمات -هاي بیمه خسارتبازبینی 71620
خدمات -بازچرخش و تصفیه شیرابه دفنگاه94331
هاي اکسیداسیون بازدارنده35430
هاي رسوبات بازدارنده35430
بازسازي بدنه خودرو49231
ابزار بازسازي ماشین44211
حقوق  به  اداري مربوط  خدمات - دولت  بازنشستگی کارکنان91320
غلتان پشت کامیونبازوهاي 43560
بازوهاي مکانیکی43560
 بازي ویدئویی، خدمات اجاره73220
 بازي ویدئویی، خدمات کرایه73220
هاي آنالین بازي یا گیم84391
باسبار مسی41513
باسکول الکترونیکی43922
باسکول دیجیتالی43922
باسکول معمولی43922
باسلق23670
خدمات -رانی اتومبیلباشگاه 96520
خدمات -سازي باشگاه بدن96520
خدمات -باشگاه بیلیارد96520
خدمات -باشگاه پرورش اندام96520
خدمات -باشگاه تیراندازي96520
خدمات -باشگاه خبرنگاران95120
خدمات -باشگاه خبرنگاران جوان95120
خدمات -باشگاه رادیویی تلویزیونی جوان95120
خدمات -باشگاه رادیویی جوان95120
خدمات -باشگاه سوارکاري96520
خدمات -باشگاه فوتبال96520
خدمات -باشگاه فوتسال96520
خدمات -باشگاه والیبال96520
وسیله دهی وقایع ورزشی به خدمات سازمان -هاي ورزشی باشگاه96512
 وسیله ورزشی به  وقایع  خدمات مدیریت -هاي ورزشی باشگاه96512
خدمات -شناسی باغ پرنده96421
خدمات -باغبان شخصی98000
ها وحش باغ53270
شناسی هاي گیاه باغ53270
بافته پارچه مانند از سیم آهنی یا فوالدي42943
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هاي انسانی و حیوانی بافت39939
)ذخیره اطالعات کامپیوتر(بافر 45271
)خشک(باقال 01702
باقال سبز01249
باقال منجمد آماده طبخ21319
اي باقالي علوفه01919
بذر -اي باقالي علوفه01940
باک بنزین انواع خودرو49210
باک بنزین موتورسیکلت49941
بال اسکرو44251
باالبر در معدن43540
شده براي کاربردهاي زیرزمینی مصالح، طراحیکار، براي انتقال کاال، مواد یا  باالبر و نقاله پیوسته44411
یا انواع دیگر، براي کاال یا مواد و مصالح) بادي(باالبر و نقاله یکسره کار از نوع پنوماتیک 43550
باالبرهاي حلزونی43550
باالبرهاي ساختمانی43560
باالبرهاي هیدرولیکی43550
باالتا03211
باالست15320
بالسام03219
بالش27180
بالشتک دینام46960
)ترنج(بالنگ 01329
بالنگوي شیرازي01690
بالون49610
بامیه مرتعی01239
پروپیلن باند ارتوپدي از جنس پلی35270
باند از جنس الستیک35270
باند استریل طبی35270
باند روغنی35270
باند زیرگچ35270
دار باند کش35270
باند گچ35270
باند گچی و زیر گچی طبی35270
بانداژ منسوج نبافته35270
باندهاي فایبرگالس براي مصارف طبی35270
بانیدرپلیت با پایه پروتئینی23319
بایسون آمریکایی و اروپایی02112
خدمات -سینمایی  بایگانی فیلم96140
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هاي پیوند زنی بتانه35110
برها شیشههاي  بتانه35110
بتون آماده37510
بتون خشک37510
بتون سبک37510
بتون نسوز37330
بتونه35110
بتونیر44440
300- 350بتونیر 44440
بتونیر بدون موتور44440
فاز لیتري برقی سه 1000بتونیر44440
لیتر 150بتونیر44440
لیتر هیدرولیک 750 - 800بتونیر44440
بچینگ پالنت44430
بخار17300
بخار و آب گرم17300
بخاري برقی44817
دار بخاري برقی فن44817
بخاري خودرو43912
بخاري گازي طرح شومینه44822
دهی خدمات سازمان - آزمایی بخت96929
 بلیت  خدمات فروش - آزمایی بخت96929
بازرسی  به  اداري دولت مربوط  خدمات -بازرگانی  بخش91138
 مقررات  تنظیم  به  اداري دولت مربوط  خدمات -بازرگانی  بخش91138
 صدور پروانه  به  اداري دولت مربوط  خدمات -بازرگانی  بخش91138
شود تر ایمیل می صورت روزانه یا فواصل زمانی کوتاه ها، مانند عناوین یا تیترها، که به هایی از روزنامه بخش84312
 خدمات - بدلکاران96310
آمبوالنس) اتاق(بدنه 49210
اتوبوس) اتاق(بدنه 49210
براي خودروهاي بدون شاسی) اتاق(بدنه 49210
براي نصب روي شاسی خودرو) اتاق(بدنه 49210
تراکتور) اتاق(بدنه 49210
حمل مسافر) اتاق(بدنه 49210
راننده کامیون) اتاق(بدنه 49210
سواري) اتاق(بدنه 49210
نشانی ماشین آتش) اتاق(بدنه 49210
بوس مینی) اتاق(بدنه 49210
وانت) اتاق(بدنه 49210
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)جز موتورسیکلت به(وسایل نقلیه ) اتاق(بدنه 49210
تلویزیون) قاب یا جعبه یا کیسه(بدنه 36990
کامپیوتر) قاب یا جعبه یا کیسه(بدنه 36990
بدنه تلفن47401
دنده خودرو بدنه جعبه49129
بدنه چینی شمع37291
بدنه سرامیکی شمع خودرو37291
بدنه کاله و باشلق از نمد28261
بدنه موتور هوندا49941
بدنه موتورسیکلت49941
بدنه و قطعات بدنه موتورسیکلت49941
بذر آفتابگردان01360
بذر آلبالو01360
آلوبذر 01360
بذر آندیو01260
بذر ارزن01181
بذر اسپرس01940
بذر اسفناج01260
بذر انار01360
بذر انواع توت01360
بذر انواع چغندر01803
بذر انواع خرما01360
بذر انواع علوفه01940
دار هاي هسته بذر انواع میوه01360
بذر اونا01171
بذر بادام01360
زمینی با پوست بادام بذر 01421
بذر بادمجان01260
اي بذر باقالي علوفه01940
بذر برنج01131
بذر بلوط01360
بذر به01360
بذر پسته01360
بذر پنبه01360
دانه بذر پنبه01431
بذر پیاز01260
بذر ترب01260
بذر ترخون01260
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بذر تره01260
بذر تمشک01360
توت سفیدبذر 01360
بذر توت سیاه01360
فرنگی بذر توت01360
بذر جعفري01260
بذر جو01151
بذر جو دو سر01171
بذر چاودار01161
بذر چغندر ساالدي01803
اي بذر چغندر علوفه01940
بذر چغندر قند01803
بذر چغندر لبویی01803
بذر خربزه01360
بذر خیار01260
دانه سویا بذر01411
هاي روغنی بذر دانه01360
بذر دستنبو01360
بذر ذرت01121
اي بذر ذرت خوشه01141
اي بذر ذرت علوفه01940
بذر ریحان01260
بذر ریواس01260
بذر زردآلو01360
بذر زیتون01360
بذر سایر انواع علوفه01940
هاي روغنی بذر سایر دانه01360
جات سبزيبذر 01260
برگ ها باریک بذر سبزي01260
برگ ها پهن بذر سبزي01260
اي ها ریشه غده بذر سبزي01260
اي بذر سورگوم علوفه01940
بذر سویا01360
بذر سیب01360
بذر سیر01260
بذر شاتوت01360
بلوط بذر شاه01360
بذر شاهی01260
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بذر شبدر01940
مصريبذر شبدر 01940
بذر شفتالو01360
بذر شلغم01260
بذر شلیل01360
بذر شنبلیله01260
بذر شوید01260
بذر صیفیجات01260
بذر طالبی01360
بذر فندق01360
بذر قیسی01360
بذر کاهو01260
بذر کدو01260
بذر کرفس01260
بذر کلزا01360
بذر کلم01260
اي علوفهبذر کلم 01940
بذر کنجد01360
بذر کنگر01260
بذر گردو01360
بذر گشنیز01260
بذر گل01963
بذر گالبی01360
رنگ  بذر گل01360
سبز بذر گوجه01360
فرنگی بذر گوجه01260
بذر گیالس01360
بذر مرزه01260
بذر مرکبات01360
بذر میوه01360
آجیلیهاي  بذر میوه01360
هاي تازه بذر میوه01360
بذر نعناع01260
بذر هلو01360
بذر هندوانه01360
بذر هویج01260
بذر یوالف01171
بذر یونجه01940
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بذرخردل01360
بذرگرمک01360
بر16190
بر، تلور34231
)ها پربرات(ها  ها، پراکسوبرات برات34270
بندي شده بر حسب اندازه درجه) گرانول(هاي کوچک  دانهبراده، تراشه و 41602
)برقی(کننده کف اتاق  براق44816
برانکارد48150
کننده برج خنک43913
ها هاي انتقال شامل آنتن برج53252
هاي فلزي برج42110
برچسب از کاغذ یا مقوا32197
برچسب کاغذي32197
برچسب مقوایی32197
)PC Mother Board(اصلی کامپیوتر برد 45269
SMDبرد الکترونیکی 47120
بازي برد الکترونیکی اسباب47160
برد مدارات چاپی47130
برد مدارات چاپی چندالیه47130
برد مدارات چاپی دوطرفه47130
برد مدارات چاپی سوراخ متالیزه47130
برد مدارات چاپی یکالیه47130
آموزشی مدار مجتمعبردهاي 38996
بردهاي کنترل کامپیوتري45269
برس فلزي42912
)توستر(کننده نان  برشته44816
کاري از روي نقشه کاري و قالب برش89330
ها و خودروها کن از نوع مورد استفاده در موتورسیکلت برف پاک46910
برف طبیعی17400
برف مصنوعی17400
و پاششی روب معمولی برف44430
خدمات -ها ها و گذرگاه روبی خیابان برف94510
خدمات -روبی دستی برف94510
خدمات -روبی مکانیزه برف94510
گیر برق46211
برگ اکالیپتوس01690
دارویی -برگ بو01690
برگ بید01219
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آوري شده عمل -برگ توتون و تنباکو با دمبرگ25010
آوري شده عمل -تنباکو بدون دمبرگبرگ توتون و 25010
برگ چاي01620
برگ چاي خاس01630
برگ دارواش01690
دار برگ زینتی گل01961
برگ سنا01690
برگ کاکتوس01290
برگ کنار01690
برگ گزنه01690
برگ نو01961
برگ و گل مصنوعی38999
برگر گیاهی23997
خدمات -نیایشبرگزاري جلسات دعا و 95910
خدمات -برگزاري رویدادهاي ورزشی96511
خدمات -برگزاري سرودهاي مذهبی95910
برگه آلو21412
برگه آناناس21491
برگه چک32610
برگه سهام32610
برگه هلو21492
هاي تبلیغاتی برگ32620
صورت کارنشده برلیوم به41601
افزار  افزار مدیریت منابع انسانی، نرم داري، نرم افزار تخصصی حساب هاي مختلف شامل نرم در زمینهبرنامه کاربردي با کاربري 47829

سایت و غیره افزار طراحی صفحات شبکه یا وب افزار سیستم اطالعات جغرافیایی، نرم مدیریت روابط با مشتري، نرم
آماري  ریزي اقتصادي و اجتماعی و خدمات برنامه91113
ریزي شده، داخلی و خارجی اندازي و تبلیغ پکیج تور از قبل برنامه ریزي، راه نامهبر85540
به  اداري دولت مربوط  خدمات -  هاي پناهندگان برنامه91220
خدمات تولید -هاي تلویزیونی در استودیوهاي تلویزیون و رادیو برنامه96121
خدمات تولید -تلویزیون و رادیوتلویزیونی در استودیوهاي   هاي زنده برنامه96121
هاي ساده ها، دیتابیس گسترده پردازها، صفحه هاي کاربردي اداري مانند واژه  برنامه47821
هاي خانگی، بسته هاي کاري و استفاده وري فعالیت هاي کاربردي افزایش بهره برنامه47821
هاي کاربردي گرافیکی برنامه47821
نام برنج بی23162
برنج پرمحصول23162
برنج پوست کنده23162
برنج خزر23162
زرد برنج دم23162
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سرخ برنج دم23162
برنج ساحل23162
برنج سپیدرود23162
برنج سفید شده23161
)طارم موالیی(برنج صدري درجه دو 23162
)هاشمی(برنج صدري درجه یک 23162
)زرد سرخ، دم سرایی، دمحسن (برنج صدري ممتاز 23162
برنج طارم دیلمانی23162
برنج طارم محلی23162
)صدري درجه دو(برنج طارم موالیی 23162
برنج گیالن23162
کوب شده برنج نیم23161
سفید برنج نیمه23161
)صدري درجه یک(برنج هاشمی 23162
برورها34280
بروس بین دندانی38993
)براي شستن زمین(تخت بروس 38993
شور بروس شیشه38993
بروس کفش38993
بروس لباس38993
بروس مژه38993
بروس مو38993
بروس ناخن38993
موي نقاشی و رنگ کردن بروس و قلم38993
هاي صنعتی بروس38993
بروشور32620
برومازپام34160
بره موم عسل02910
اسفنجیبریکت از آهن 41116
نژاد آنقره -بز02123
انواع نژادها -بز و بزغاله بومی02123
بز و بزغاله خارجی02123
بزرک01441
)هاي مرتفع جز بزرگراه به(ها  بزرگراه53211
هاي مرتفع براي تردد وسایل نقلیه موتوري بزرگراه53221
بزیترامید34160
بست باتري خودرو46960
اتصاالت فلزيبست و 42992
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بسترهاي خطوط ریلی مسیرهاي طوالنی و مسیرهاي کوتاه53212
بستنی از سویا23999
اي بستنی خامه22270
بستنی زمستانی22270
بستنی ساده22270
بستنی شکالتی22270
اي بستنی میوه22270
بستنی یخی22270
....)ها و  ها، شیشه بطري(آلوده شده است هاي داروها که به محتویات دارو  بندي بسته39931
بشقاب از مقوا یا کاغذ32199
اي بشقاب شیشه37193
بشکه فلزي42931
بشکه مقوایی32153
هاي پالستیکی بشکه36490
)PET(هاي پت  بطري36490
هاي دارو بطري36490
هاي مواد شوینده بطري36490
بگونیا01961
6202بلبرینگ 43310
6203بلبرینگ 43310
6206بلبرینگ 43310
بلبرینگ درب و پنجره آلومینیومی43310
اي بلبرینگ ساچمه43310
بلبرینگ غلتکی43310
بلبرینگ فرغون43310
بلدرچین02194
انواع نژادها -بلدرچین02194
بندي واسکازین بلدینگ و بسته33370
بلغور جو23130
ذرت بلغور23130
زمینی بلغور سیب21392
بلغور گندم23130
بلفروت01399
پزشکی پزشکی و دام بلمان پزشکی، جراحی، دندان48180
خدمات کرایه -بلندگو73210
بلندگوي داخل کامپیوتر45290
بلورجات37193
بلوط03230
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بلوک دیواري37550
پالستیکی -بلوک دیواري سبک36950
بلوک سفالی تیغه37350
بلوک سفالی سقف37350
بلوک سقفی37550
پالستیکی -بلوک سقفی سبک36950
بلوک سنگ37690
)لنگ جعبه میل(بلوک سیلندر 43151
بلوک سیمانی37550
بلوک گچی دیوار37530
سنج بلوک گچی رطوبت48251
بلوک نسوز37320
بلوک نما37540
اي پوشش کف شیشههاي  بلوک37117
بمب44740
بمبوري44915
بن بن23670
بن ماري48150
بنتون37990
بنتونیت16390
بند بافته از آهن یا فوالد42941
بند بافته از مس یا آلومینیوم42942
بند جوراب28237
)فلزي(بند ساعت 48490
بند ساعت چرمی29230
بند ساعت غیر چرمی29230
بند شلوار28237
بند کفش27992
بند لباس فلزي42999
بنزالدئید34170
بنزالکوئیم کلراید34170
بنزن34110
بنزوات سدیم34140
بنزول34540
بنزیل استات34120
بنزیل الکل34139
بنزین33310
بنزین سوپر و معمولی33310
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بنزین موتور جت33320
هواپیمابنزین 33310
بنفشه آفریقایی01961
بنفشه معطر01961
بنگال کوئینس01399
خدمات - هاي دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش96411
بوتال بیتال35230
بوتان34139
)متیل اتیل ستن(بوتانون 34170
بوتو باربیتال35230
)پاتیل(هاي بزرگ ذوب  بوته44310
استاتبوتیل 34140
بوتیل استارات34140
بوتیل بنزیل فتاالک34140
بوتیل پارابن34140
هاي گاز بودارکننده43911
بوراسیت16190
بوراکس16190
هاي دستی بوري44242
بوژي واگن49540
بوستر ترمز خودرو49129
بوستر تلویزیون47401
بوش اکسل43151
بوش پیستون43151
تبدیل بوش44251
بوش چدنی فرمان خودرو49129
بوش دسته شاتون49941
بوش سلیندر43151
بوش گژنپیین43151
بوش و میل سگدست خودرو49129
میل چرخ موتورسیکلت بوش49941
هاي برنجی فرمان خودرو بوش49129
دنده خودرو هاي جعبه بوش49129
بوشینگ خازنی46132
بوفه چوبی38140
بوق خودرو سواري46910
بوق کامیون46910
بوق موتورسیکلت46910
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انواع نژادها -بوقلمون بومی02152
انواع نژادها -بوقلمون خارجی02152
بوقلمون معمولی و خالدار02152
بوکسیت14230
بوگیر کفش35331
بوگیر محیط35331
بوگیر یخچال35331
بولدوزر44421
، خودکششی)تیغه افقی و تیغه اریب(بولدوزر 44421
بومادران01690
بونکر42210
بویسن بري01349
بویلر42320
بویلر آب گرم43941
بویلر بخار43941
فشار بویلرهاي سیستم حرارت مرکزي، براي تولید آب گرم یا بخار کم44825
به حاج رفیعی01352
به شمس اصفهانی01352
به لیمو01690
به نیشابوري01352
خدمات -بهداشت شخصی97290
خدمات -بهداشت و نظافت کودکان93192
خدمات -صورت تغییر و تبدیل پسماندهاي خطرناک سازي به بهینه94321
خدمات -صورت حذف پسماندهاي خطرناک سازي به بهینه94321
خدمات -خطرناکصورت کاهش حجم پسماندهاي  سازي به بهینه94321
خدمات -سازي پسماند صنعتی خطرناک بهینه94321
خدمات - سازي پسماند غیر خطرناک صنعتی بهینه94339
خدمات -سازي پسماند غیر خطرناک کشاورزي بهینه94339
خدمات -سازي پسماند کشاورزي خطرناک بهینه94321
خدمات -اي  سازي پسماندهاي هسته بهینه94321
خدمات -سازي حرارتی پسماند خطرناک بهینه94321
خدمات -سازي حرارتی پسماند غیر خطرناک بهینه94339
خدمات -سازي زیستی پسماند خطرناک بهینه94321
خدمات -سازي شیمیایی پسماند خطرناک بهینه94321
خدمات -سازي فیزیکی پسماند خطرناک بهینه94321
بیتوسیل33500
)قیر طبیعی(بیتومین 15330
بیدخشت01690
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هاي نساجی کننده رنگ بی35490
بیزاکودیل34160
بیسکویت23420
دار بیسکویت سبوس23420
بیسکویت شکالتی23420
بیسکویت کاکائودار23420
دار بیسکویت کرم23420
بیسموت41603
ها، شامل ضایعات و قراضه بیسموت و منگنز شده از آن ساختهبیسموت، آنتیموان، منگنز، کروم و اقالم 41603
سولفیت آمونیوم بی34240
سولفیت سدیم بی34240
بیفتک21176
فسفات کلسیم بی34240
)جوش شیرین(کربنات سدیم  بی34240
بندي شده بیکینگ پودر بسته23996
بیل دستی42921
بیل لودر44425
معمولیبیل مکانیکی 44426
آالت با  جز لودر معمولی و ماشین و لودر بیل برگردان، خودکششی، به) بیل مکانیکی معمول و رایج(بیل مکانیکی، اکسکاواتور 44427

درجه 360سازه فوقانی داراي قابلیت چرخش 
)قاط قره(بري  بیل01349
بیلیمبی01319
خدمات -پزشکی روان  بیمارستان93113
پزشک  وسیله خدمات پیشگیري به -عمومی  هاي جسمی با ماهیت بیماري93121
پزشک  وسیله خدمات تشخیص به -عمومی  هاي جسمی با ماهیت بیماري93121
پزشک  وسیله خدمات درمان به -عمومی  هاي جسمی با ماهیت بیماري93121
 خدمات - میانی دندان  هاي حفره بیماري93123
پزشک  وسیله خدمات پیشگیري به -عمومی  اي روانی داراي ماهیته بیماري93121
پزشک  وسیله خدمات تشخیص به -عمومی  هاي روانی داراي ماهیت بیماري93121
پزشک  وسیله خدمات درمان به -عمومی  هاي روانی داراي ماهیت بیماري93121
خدمات -بیمه خدمات درمانی71322
خدمات -بیمه زندگی71311
خدمات -بیمه عمر71311
خدمات -بیمه عمر زمانی71311
خدمات -انداز بیمه عمر و پس71312
:پوستان، زنده، تازه یا سرد تنان و سخت غیر از نرم مهرگان آبزي به بی04299
بیندر نساجی35490
پاپایا01317
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پاپریکا، فلفل شیرین خشک فراوري نشده01652
پاپو01319
پاترول چهار در49113
پاترول دو در49113
ماهی پاته21242
پاچه باقال01701
)بافته شده(پادري 27230
پادري خزي28320
پارا آمنیو بنزوئیک اسید34140
پارا آمینوفنل گرید دارویی34150
پارا امینوفنل34139
پارا کرزول34139
متیل -پاراتیون34180
پارازایلین34110
پارافرمالدئید34170
)اسالک واکس(پارافین جامد 33500
پارافین کلره33500
پارافین مایع33500
پارانیترو کلروبنزن34170
پارتیشن چوبی31600
پارتیشن فلزي42110
پالستیکی -پارتیشن متحرک36950
پارجه استر شده با پالستیک27997
پارجه کتن وراشل28110
)تریکوبافی(پارجه کشباف تحت 28110
)پالستیک(پارچ آب 36940
پارچ بلور37193
اي پارچ شیشه37193
پارچ و لیوان استیل42912
پارچه ابریشمی26510
استرها یا ریون وسکوز با مقاومت باال آمیدها، پلی بندي الستیک چرخ از نخ نایلون یا سایر پلی پارچه استخوان27996
پارچه استري26710
پارچه اکریلیک26540
پارچه الیاف استات پنبه26630
درصد وزنی از الیاف استیپل سینتتیک 85پارچه بافتی از الیاف استیپل سینتتیک، با حداقل 26740
عمدتاً یا فقط با پشم یا گونه الیاف، ترکیب شده  درصد وزنی از این 85مصنوعی، با کمتر از  پارچه بافتی از الیاف استیپل نیمه26770

موي نرم حیوانات
گونه الیاف، ترکیب شده عمدتاً یا فقط با پنبه درصد وزنی از این 85مصنوعی، با کمتر از  پارچه بافتی از الیاف استیپل نیمه26760
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پارچه بافتی از الیاف شیشه26890
درصد وزنی پشم یا موي نرم 85ه، با حداقل پارچه بافتی از پشم شانه شده یا موي نرم حیوان، شانه شد26530
درصد وزنی پشم یا موي نرم 85پارچه بافتی از پشم شانه نشده یا موي نرم شانه نشده حیوان، با حداقل 26520
پارچه بافتی از چتایی26570
پارچه بافتی از کتان26560
پارچه بافتی از موي زبر حیوان یا موي اسب26550
از پنبه) عرض اي و پارچه کم جز پارچه حوله به(بافتی کرکدار و پارچه بافتی پرزدار پارچه 26810
پارچه باند و گاز26860
پارچه برزنت27160
بافت از الیاف شیشه پارچه بی37129
)اي سیستم پنبه(اي  پارچه پرده26630
)غیر پرده توري(اي  پارچه پرده26820
پارچه پلوش28110
استر پنبه پارچه پلی26630
استر ویسکوز پارچه پلی26710
پارچه تار و پود باف از ابریشم یا آخال ابریشم26510
گرم 200درصد وزنی پنبه و وزن هر متر مربع بیش از  85پارچه تار و پود باف از پنبه داراي حداقل 26620
گرم 200وزنی پنبه و وزن هر متر مربع کمتر از درصد  85پارچه تار و پود باف از پنبه داراي حداقل 26610
پارچه تار و پود باف از کتان26560
پارچه تار و پود باف از کنف26570
پارچه تار و پود باف از نخ فلزي27994
پارچه ترمه26610
پارچه ترویرا26710
پارچه جین26620
پارچه چادر مشکی26630
پنبهاي از  پارچه حوله26840
اي کشباف از پنبه پارچه حوله26840
)اي سیستم پنبه(پارچه رومبلی 26630
پارچه سیستم مالیمو و مالیمات26850
پارچه شمعی26750
پارچه صنعتی26750
پارچه فاستونی26540
پارچه فلزي بافته شده از سیم42943
پارچه فلوک26530
پارچه کشباف تاري28190
)گرد بافی(پارچه کشباف گرد28110
متر سانتی 30باف به پهناي بیش از  پارچه کشباف یا قالب28190
متر سانتی 30باف به پهناي حداکثر  پارچه کشباف یا قالب28190
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پارچه لمینیت شده27997
پارچه متقال26690
پارچه مخمل26820
جز بافت نخی تایر به -پارچه نسجی کائوچو زده36250
پارچه نسوز37920
پارچه ویسکوز26710
هاي آغشته یا اندود شده پارچه27997
اي هاي اندود شده یا مواد صمغی یا نشاسته پارچه27997
هاي تار و پود باف از نخ کاغذي پارچه26590
هاي توري پارچه27912
هاي حصیري پارچه27997
باف  هاي رومیزي قالب پارچه27140
هاي صافی پارچه27998
باف هاي قالب پارچه27140
هاي الیی آهاردار پارچه27997
هاي الیی الستیک اتومبیل پارچه27997
هاي مخصوص پارچه27998
هاي مورد مصارف فنی پارچه27998
هاي مورد مصرف در کاغذسازي پارچه27998
هاي عمومی)بوستان(پارک 53270
پارکت ازچوب بلوط31600
پارکت ازچوب راش31600
پارکت ازچوب گردو31600
پارکت ازچوب ممرز31600
دار پارکت چوبی پشت چسب31210
دار پارکت چوبی فاق و زبانه31210
پارکومتر48430
 خدمات اداره -هاي تفریحی پارک96990
 خدمات مرمت -هاي ملی پارک96422
 داري نگهخدمات  -هاي ملی پارک96422
خدمات -هاي ملی حفاظت شده پارک96422
هاي مکانیزه پارکینگ42110
ها براي ساختمان) آیفون(پارلوفون 47223
)چوبی(پارو 31911
پاستا23710
پاستیل23670
پاستیل میوه23670
الحلقوم پاستیل و راحت23670
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پاشنه کفش29600
خدمات -پاک کردن گازهاي خروجی94411
خدمات -ها پاک کردن گذرگاه94510
هاي سطحی ها از آب پاک کردن نشتی نفت و سایر آلودگی94412
ها از اقیانوس و دریا پاک کردن نشتی نفت و سایر آلودگی94412
خدمات -ها از روي زمین پاک کردن نشتی نفت و سایر آلودگی94413
خدمات -ها از مناطق ساحلی آلودگیپاک کردن نشتی نفت و سایر 94413
میوه پاکت آب32152
پاکت پستی32192
پاکت پالستیکی36410
پاکت جاروبرقی32152
پاکت خوار و بار و میوه32152
پاکت دارویی32152
پاکت دوالیه مومی32152
پاکت رادیولوژي32152
پاکت گچ و سیمان32152
مواد غذایی هواپیما بندي پاکت مخصوص بسته32152
پاکت مراسالتی32192
هاي زباله هواپیما پاکت32152
هاي کاغذي پاکت32152
خدمات -ها و معابر سازي خیابان پاک94510
خدمات -سازي سواحل پاک94590
خدمات - سازي کوهستان پاک94900
هاي نساجی کننده پاک35490
پالپ و هسته میوه نخل روغن01491
پالت پالستیکی36490
پالت تراک برقی43560
پالت فلزي42999
)زنانه(پالتو 28233
)مردانه(پالتو 28231
پالس اکیمتري48121
پامیس و پامیسیت16390
پاندا02192
پاندانوس01961
پاندرمیت16190
)جهت سدهاي بتونی(سنج مکانیکی  پاندول و انحراف48253
آلومینیومپانل 42120
پانل بتونی37550
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PUاورتان  پانل پلی36950
پانل چوبی از ضایعات کشاورزي31600
پانل چوبی از ضایعات نساجی31600
پانل چوبی از نی و سیمان31600
پانل چوبی با روکش طبیعی31600
پانل چوبی با روکش مصنوعی31600
)فایبرگالس(پانل دیواري 36950
استایرن پانل ساختمانی با فوم پلی36950
هاي پالستیکی بغل فرمان خودرو پانل49129
هاي دیواري پی وي سی پانل36950
دار هاي دیواري تراکینگ پانل46214
هاي فشار قوي پانل46214
بندي شده پاي مرغ بسته21160
)استابلیزر(هاي مختلف  پایدارکننده پی وي سی بر پایه35440
ها بر پایه سیلیکون پایدارکننده35490 
ها بر پایه قلع پایدارکننده35490
بندي مواد غذایی هاي بسته ها گرید فیلم پایدارکننده35490
هاي پی وي سی پایدارکننده35490
هاي یو وي پایدارکننده35490
پایه آالت موسیقی38140
هاي خطوط انتقال نیرو پایه بتونی دکل37560
پایه ترانس برق42110
پایه دلکو46910
پایه دیوارکوب حمام42996
پایه زیگزاگ42110
پایه سرم48180
پایه فلزي چراغ42996
پایه فیوز46213
پایه قالب44916
پایه کنتور در انواع مختلف36980
پایه گاو آهن44111
میزي، از فلزات پایهپایه مهر و سایر ملزومات دفتري یا روي 42994
پایه میکروفون47330
گذاري معدن  بندي یا حایل پایه یا شمع و تجهیزات مشابه براي برپا کردن داربست، قالب42190
ها ها و مشتقات آن پپتون35420
پپسین35260
پپینو01319
پتاس16110
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پتاس سوز آور34231
پتاسیم کلراید34240
پتو مینک27110
پتو نمدي27110
پتوس01961
پتوي سفري27110
پتیدین34160
)الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(لوله  پخش آب از میان شاه86330
)الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(لوله  پخش بخار و آب داغ از میان شاه86340
پد آرایشی38994
پد چشم استریل35290
موتورسیکلتپدال هندل 49941
)گاز، کالچ و ترمز(هاي خودرو   پدال49129
پده03120
کننده پدهاي مرطوب استریل آغشته به مواد ضد عفونی35290
پر سیاوشان01690
هیپو کلریت کلسیم -پر کلرین34240
)ها پروسولفات(ها  پراکسو سولفات34240
ها پراکسوبرات34270
مشتقات آنپراکسی اسید و 34140
پراکسید34140
پراکسید استرونسیم یا باریم34231
پراکسید پتاسیم34231
پراکسید روي34220
پراکسید سدیم34231
پراکسید منیزیم34231
ها ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروژنه آن پراکسیدهاي الکل، پراکسیدهاي اترها، پراکسیدهاي ستن34170
)آب اکسیژنه(پراکسیدهیدروژن 34280
پراید 49113
پربرات سدیم34270
رام پرپ پی34160
پرتقال01323
)والنسیا(پرتقال 01323
)ناول(پرتقال تامسون 01323
پرتقال تلخ01323
پرتقال توسرخ01323
)کوم کوات(پرتقال چینی 01329
پرتقال خشک شده21419
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)ناول(واشنگتن پرتقال 01323
پرتقال هاملین01323
خدمات -هاي داراي فرزند تحت تکفل پرداخت به خانواده91340
خدمات -پرداختی به خانوارها مبتنی بر تعداد فرزندان بدون در نظر داشتن نیازها91340
دست رفته افراد به علت بیکاريمنظور جبران درامد از  هاي دولتی به هاي بیمه اجتماعی یا سایر برنامه پرداختی91330
خدمات پرس کردن -پردازش اولیه پسماندهاي قابل بازیافت94313
خدمات خرد کردن -پردازش اولیه پسماندهاي قابل بازیافت94313
هاي کوچک خانگی سازي در سطل بندي، ذخیره خدمات دسته -پردازش اولیه پسماندهاي قابل بازیافت94313
سازي در در مخازن متوسط آپارتمانی بندي، ذخیره خدمات دسته - ولیه پسماندهاي قابل بازیافت پردازش ا94313
سازي در مخازن بزرگ شهري بندي، ذخیره خدمات دسته - پردازش اولیه پسماندهاي قابل بازیافت 94313
بندي خدمات عدل - پردازش اولیه پسماندهاي قابل بازیافت 94313
خدمات کاهش حجم - اولیه پسماندهاي قابل بازیافت پردازش 94313
خدمات -هاي سینمایی فیلم  پردازش96131
خدمات -هاي نوار ویدئویی فیلم  پردازش96131
 ، خدمات اجاره گر متن پردازش73123
، خدمات کرایه گر متن پردازش73123
هاي چاپ پردازنده45289
)دهیدروکورتیزون(پردنیزولون 35250
)دهیدروکورتیزون(پردنیزون 35250
پرده حمام36950
پرده دوخته شده27130
پرده سایبان27160
پرده عمودي27992
پرده کرکره فلزي42943
پرده نمایش48324
پرس اکستروژن فلز یا کاربید44217
CNCمتري هیدرولیک با سیستم  3تن  100پرس برک فلزات 44217
متري 6تن  250پرس برک فلزات 44217
پرس بشقابی فلز یا کاربید44217
پرس پانچ فلز یا کاربید44217
دار فلز یا کاربید پدال -پرس پانی44217
)متالوژي پودر(پرس پودر فلز 44217
دستی فلز یا کاربید -پرس پیچی44217
کاري فلز یا کاربید پرس خم44217
کاري هیدرولیک فلز یا کاربید خمپرس 44217
پرس دینامیک فلز یا کاربید44217
پرس سنبه ماتریسکاري فلز یا کاربید44217
اي تن تیشکل دنده 40اي فلزات  پرس ضربه44217
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تن 40تن تا  25اي فلزات از  پرس ضربه44217
اي فلز یا کاربید پرس فشار کاري ضربه44217
پرس فوم44915
پرس الستیک44915
رومیزي فلز یا کاربید -پرس لنک44217
پرس لنک فلز یا کاربید44217
پرس مالمین44929
پرس نجاري44222
فلز یا کاربید) C.N(پرس هیدرولیک با کنترل عددي 44217
پرس هیدرولیک براي کارهاي عمومی فلز یا کاربید44217
سازي پرس هیدرولیک دندان44919
تن 300تن تا 100پرس هیدرولیک فلزات 44217
پرس هیدرولیک کشش ورق فلز یا کاربید44217
خدمات -پرستار شخصی98000
خدمات -پرستاري در منزل افراد و خانوارها93210
عمومی براي  خدمات - دولت  پرسنل91191
بهداشتی براي  خدمات - نظامی  پرسنل91240
 به  اجرایی مربوط  خدمات -عمومی، امور  پرسنل91191
 به  اداري دولت مربوط  خدمات -، امور عمومی پرسنل91191
هاي ها و روش اجراي سیاست  به  اداري دولت مربوط  خدمات -پرسنلی91191
هاي ها و روش سیاست  توسعه  به  اداري دولت مربوط  خدمات -پرسنلی91191
پرسولفیت سدیم34240
هاي معدنی سولفیت پرسولفیت و بی34240
هاي مخصوص پنیرسازي پرس44132
پرگار38911
پرلیت16390
بندي شده پرلیت دانه37990
پرلیت منبسط شده37990
پرمنگنات پتاسیم34250
پرمنگنات سدیم34250
پرندگان شکاري02194
پرو پان34139
پروانه02199
پروانه خودرو49129
پروانه فلزي کشتی42998
هاي آن پروانه قایق و پره42998
پروپلین گلیکول34139
پروپیل استات34140
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پروپیل بارابن34140
پروپیل بوتیل فنالیک اسید34140
پروپیل کاالت34140
پروتئین از سویا23999
پروتئین از شیر23999
سلولی و مکمل غذایی دام پروتئین تک23999
خوراک دام و طیور -پروتئین حیوانی23319
پروتئین دامی از سویا23319
پروتئین دامی از مالس23319
پروتئین ذرت23220
پروتئین قارچی01990
پروژکتور اسالید48323
برداري پروژکتور فیلم48323
پروژکتور و آپارات پخش فیلم48323
 به  اداري دولت مربوط  خدمات -  توسعه  هاي چندمنظوره پروژه91137
اطالعاتی  خدمات -  توسعه  هاي چندمنظوره پروژه91137
امور  اداره  به  پشتیبانی مربوط  خدمات -  توسعه  هاي چندمنظوره پروژه91137
ها و مشتقات آن پروستاگالندین35250
پروسسور ظهور فیلم رادیولوژي48324
زینکپروسسور ظهور فیلم 48324
پروسسور ظهور فیلم لیتوگرافی48324
کاري شده پروفیل آلومینیوم آب41532
کاري پروفیل آلومینیوم بدون آب41532
پروفیل آلومینیومی41532
پروفیل آلومینیومی مینیاتوري42190
پروفیل از آهن گرم41251
شده حاصل از محصوالت تخت نوردشده شده یا سرد تمام شکل دادهربا یا از فوالدهاي غیر ممزوج فقط سرد  پروفیل از آهن41262
پروفیل از روي41545
شده یا  هاي توخالی براي حفاري از فوالدهاي ممزوج یا غیر ممزوج فقط سرد شکل داده پروفیل از سایر فوالدهاي ممزوج، میله41266

شده سرد تمام
نزن پروفیل از فوالد زنگ41266
از فوالد گرمپروفیل 41251
پروفیل از قلع41547
پروفیل از نیکل41522
پروفیل از یو پی وي سی36310
)پی وي سی(پروفیل پالستیکی 36310
پروفیل کفراژ کامپوزیت42110
پروفیل مسی41512
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پروفیل مولیبدن41602
پروفیله براي روکش کردن الستیک36115
پره دوچرخه49942
کننده خودرو خنک پره فن49129
پره منجمد مرکبات21493
هاي ثابت و متحرک داغ توربین گازي پره43156
)prepet(پریپت 36490
پریز توکار46212
پریز روکار46212
شاخه پریز سه46212
فاز پریز سه46212
)راه با دوشاخه و سیم رابط هم(پریز سیار 46212
پریز فیوزدار46212
پریز و دوشاخه خانگی46212
پریز و دوشاخه صنعتی46212
پریز و دوشاخه فیوزدار46212
)ماده اولیه فیبر نوري(پریفوم 46320
پریال01499
خوراک دام و طیور -پریمکس23319
خدمات مطب -پزشکی تخصصی93122
 خدمات -پزشک  زیر نظر مستقیم  پزشکی زنان93122
پژو آر دي49113
پژو پارس پرشیا49113
پژو سواري 49113
 به  اداري دولت مربوط  خدمات - پست91134
پست فرمینگ31430
داران نخستین پستان02192
پستانک بچه36270
پستانک دستگاه شیردوش36270
آبادي با پوست پسته ابراهیم01375
پسته ابراهیمی01375
پسته احمدآقایی با پوست01375
پسته اکبري با پوست01375
پسته امجدي با پوست01375
پسته ایتالیایی با پوست01375
پسته بادامی زرند با پوست01375
پسته برشته شده21495
بندي شده پسته بسته21495
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پسته پاستوریزه شده21495
پسته پاک کرده21495
گیري شده پسته پوست21495
پوستپسته جندقی با 01375
پسته خشک شده21495
پسته خندان شده21495
پسته خندان و پوست کنده21429
بندي شده پسته درجه21495
پسته سرخسی با پوست01375
پسته سنجري دامغان با پوست01375
پسته شامی01422
پسند با پوست پسته شاه01375
پسته فندقی با پوست01375
پوستپسته قزوینی با 01375
آبادي با پوست پسته کریم01375
قوچی با پوست پسته کله01375
پسته کوهی03230
پسته لک سیریزي با پوست01375
پسته مرآتی با پوست01375
پسته ممتاز با پوست01375
)مبدل ولتاژ(هاي ترانسفورمر  پست53252
ها ، دکل)مبدل ولتاژ(هاي ترانسفورمر  پست53242
هاي محلی هاي فرعی توزیع برق در محدوده پست53252
هاي مدوالر پست46220
هاي شیمیایی و باکتریولوژي پسماند آزمایشگاه39939
پسماند آناتومیک39939
هاي قبل از حالجی هاي نامناسب براي قرقره پیچ، ضایعات نخ و انباشت ناخالصی شامل پیله(پسماند ابریشم 39211
ابزارهاي آزمایشگاهیپسماند 39939
پسماند الیاف پنبه39215
پسماند الیاف سنتیتیک39216
پسماند الیاف مصنوعی39216
پسماند بخش رادیولوژي39939
هاي تخصصی پسماند بخش39939
پسماند بیولوژیک39939
پسماند توتون و تنباکو39180
هاي هالوژنه پسماند حالل39940
پزشکی دندانپسماند 39939
پسماند رادیواکتیو33690
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کلره  هاي پلی حاوي دیفنیل) هاي خام غیر از روغن به(هاي حاصل از مواد معدنی قیري  هاي نفتی و روغن پسماند روغن39950

)PCBs(کلره  هاي پلی ، رفنیل)PCTs (هاي پلیبرومه  یا دیفنیل)PBBs(
هاي آلی پسماند سایرحالل39940
پسماند عفونی39939
هاي حاصل از شستشوي سطح فلزات، پسماند مایعات هیدرولیکی، پسماند مایعات ترمز و مایعات ضدیخ پسماند محلول39950
پسماند موي زبر حیوان39212
پسماند میکا39290
پسماند نخ39214
پسماند و ضایعات آلومینیوم39363
مصنوعات حاصل از آنتیموانپسماند و ضایعات آنتیموان و 39368
، رنیوم و تالیوم و مصنوعات )کولومبیوم(پسماند و ضایعات برلیوم، کروم، ژرمانیوم، وانادیوم، گالیوم، هافنیوم، ایندیوم، نیوبیوم 39367

تولید شده از این فلزات
پسماند و ضایعات پالتین یا فلزات روکش شده با پالتین39332
ضایعات پیل اولیه، باتري اولیه و خازن الکتریکی؛ پیل اولیه، باتري اولیه و خازن الکتریکی مستعملپسماند و 39380
پسماند و ضایعات تانتال و مصنوعات تولید شده از تانتال39367
و مصنوعات تولید شده از تنگستن) ولفرام(پسماند و ضایعات تنگستن 39367
وعات تولید شده از تیتانپسماند و ضایعات تیتان و مصن39367
پسماند و ضایعات روي39365
پسماند و ضایعات زیرکونیوم و مصنوعات تولید شده از زیرکونیوم39367
)جز طال به(بها  یا فلزات روکش شده با سایر فلزات گران) جز طال به(بها  پسماند و ضایعات سایر فلزات گران39332
کاغذها و مقواهاي عمدتاً ساخته شده از خمیر شیمیایی سفید شده، رنگ نشده در تودهپسماند و ضایعات سایر 39240
پسماند و ضایعات سرب39364
بها پسماند و ضایعات طال یا فلزات روکش شده با طال به استثناء ضایعات سایر فلزات گران39331
پسماند و ضایعات قلع39366
نوعات تولید شده از کادمیومپسماند و ضایعات کادمیوم و مص39367
براي مثال، روزنامه، نشریات ادواري و اوراق چاپی (پسماند و ضایعات کاغذ و مقواي عمدتاً ساخته شده از خمیر مکانیکی 39240

)همانند
دار پسماند و ضایعات کاغذ و مقواي کرافت سفید نشده یا کاغذ یا مقواي موج39240
و مصنوعات حاصل از کروم پسماند و ضایعات کروم39368
اي حاصل از متالوژي کبالت، کبالت و مصنوعات تولید شده از کبالت پسماند و ضایعات مات کبالت و سایر محصوالت واسطه39367
پسماند و ضایعات مس39361
پسماند و ضایعات منیزیم و مصنوعات تولید شده از منیزیم39367
و مصنوعات تولید شده از مولیبدنپسماند و ضایعات مولیبدن 39367
پسماند و ضایعات نیکل39362
صورت پودر یا دانه درامده باشد پسماند، خرد و ریز و دم قیچی کائوچوي سفت نشده، حتی اگر به39250
پسماند، دم قیچی و خرده ریز پلیمرهاي اتیلن39270
پسماند، دم قیچی و خرده ریز پلیمرهاي استیرن39270
پسماند، دم قیچی و خرده ریز پلیمرهاي کلروروینیل39270
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مراکز و مؤسسات آموزشی، مراکز تجاري و بازارها، ادارات و مؤسسات دولتی/هاي خانگی پسماندهاي آشپزخانه39910
مراکز و مؤسسات آموزشی، مراکز تجاري و بازارها، ادارات و مؤسسات دولتی/پسماندهاي بازیافتی خانگی39910
پسماندهاي مراکز و مؤسسات آموزشی، مراکز تجاري و بازارها، ادارات و مؤسسات دولتی/پسماندهاي خطرناک خانگی39910
پسماندهاي رادیواکتیو پزشکی39939
هاي و سایر پسماندهاي غیرعفونی و غیرخطرناک مراکز درمانی شامل پسماندهاي آشپزخانه/پسماندهاي عادي بیمارستانی39939
مراکز درمانی/پسماندهاي عفونی و خطرناک بیمارستانی39939
مراکز و مؤسسات آموزشی، مراکز تجاري و بازارها، ادارات و مؤسسات دولتی/پسماندهاي عمرانی و ساختمانی خانگی39910
خدمات دفع -خطر پسماندهاي کم94339
پسیلومالن14290
پشتی27180
شسته شده حیوان زندهپشم چرب، شامل پشم 02941
شده در پشت حیوان مثل چیدن پشم زدایی نشده حیوان کشتار شده، شامل پشم شسته  پشم چربی02942
شده در پشت حیوان مثل چیدن پشم زدایی نشده گوسفند، شامل پشم شسته  پشم چربی02942
پشم چوب31220
پشم چیده شده حیوان زنده02941
حیوان کشتار شدهپشم چیده شده 02942
پشم چیده شده گوسفند کشتار شده02942
پشم حالجی شده26150
پشم سنگ37990
)glass wool(پشم شیشه 37129
پشم فلزي42912
زدایی شده یا کربونیزه شده، شانه نخورده پشم، چربی26130
پشمک23670
پفک ذرت23140
زمینی پفک سیب21391
پوست لیموپکتین از 23999
پکتین از تفاله چغندر23999
پکیج سرمایی44823
پکیج شوفاژ44823
پکیج یونیت44823
پگماتیت16390
پل بتونی37560
پل جرثقیل43570
پل فلزي42110
پالتر دیجیتال45265
پالتو و مانشون از نمد28261
پالتی سریوم01961
پالتین دلکو46960
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پالتین کنتاکتور46212
پالتین مسی براي برق فشار قوي46212
ساخته صورت نیم پالتین، کارنشده یا به41330
پالریمتر48253
پالستی سایزرهاي مرکب براي کائوچو یا مواد پالستیکی35490
هاي آزبست سیمانی تخت بري ورقه پالک37570
نما هاي شب پالک46531
پالنتین01313
پلمب42999
پلنگ02192
پلوپز برقی44817
پلوپز گازي44821
پلوتونیوم و ترکیبات آن33620
پله سیمانی37540
ها پل53221
هاي مشبک، از آهن یا فوالد ها و دکل ها، برج ها، اجزاي پل پل42110
گیرد قرار میها مورد استفاده  هاي حمل سوار شدن مسافران از نوعی که در فرودگاه پل44919
بر هاي راه پل53221
هاي شناور پل49390
آلومینیوم کلراید پلی34240
آمید به اشکال ابتدایی پلی34790
ها آمیدهاي بودار و مشتقات آن پلی34150
ها هاي غیرحلقوي و مشتقات آن آمین  پلی34150
اتیلن با وزن مخصوص باال پلی34710
وزن مخصوص کماتیلن با  پلی34710
اتیلن با وزن مخصوص متوسط پلی34710
اتیلن به شکل تکنخ پلی36310
اتیلن ترفتاالت پلی34740
استات وینیل پلی34790
ها استال پلی34740
استایرن براي مصارف عمومی پلی34710
استایرن مقاوم در مقابل ضربه پلی34710
انبساطاستایرن مقاوم قابل  پلی34710
استیرن پلی34720
اسید الکتیک پلی34740
الکل وینیلیک پلی34790
ایزوبوتیلن پلی34790
IIRکائوچوي بیوتیل  -ایزوبوتیلن پلی34800
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PBRبوتادیان  پلی34800
پروپیلن پلی34790
پروپیلن به اشکال ابتدایی و کوپلیمرهاي آن پلی34710
تکنخ پروپیلن به شکل پلی36310
پروپیلن هموپلیمر پلی34710
پلیت الکتروکوتر48180
تترا فلوئور و اتیلن پلی34730
ها ترپن پلی34790
ها خارجی  نام ثبت   به  اداري مربوط  خدمات - پلیس91260
کیفري  سوابق  به  اداري مربوط  خدمات - پلیس91260
ترافیک  مقررات  به  اداري مربوط  خدمات - پلیس91260
 وسیله به  از غیر نظامیان  خدمات حفاظت - پلیس91260
 خدمات -دائمی  پلیس91260
خدمات -کمکی  پلیس91260
 خدمات -نشانی و آتش  پلیس91260
 خدمات -  ویژه  پلیس91260
سولفورها پلی34790
ها سولفون پلی34790
ها فنل پلی34139
ها کربنات پلی34740
کلروبوتادیان پلی34800
کلروروینیل پلی34730
خدمات -کلینیک تخصصی پلی93122
متاکریالت متیل پلی34790
متیل متاکریالت پلی34740
پلیمرفلوئوره34730
وینیل استات رزین پلی - پلیمرهاي استات وینیل34730
پلیمرهاي استیرن34720
طبیعیپلیمرهاي 34790
پلیمرهاي کلرور وینیلیدین34730
وینیل الکل پلی34790
وینیل کلراید امولسیون پلی34710
وینیل کلراید سوسپانسیون پلی34710
)وود تخته پلی(وود  پلی31410
پماد بتامتازول35260
پماد چشمی35260
پماد رزماري35260
پماد سوختگی35260
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)گیاهی(پماد ضد قارچ 35260
پماد کوتریمازول35260
پماد ملیسان35260
پمپ آب توربین43220
پمپ آب فشار قوي43220
پمپ آب کولر43220
نشانی پمپ آتش43220
پمپ انتقال بتون43220
پمپ انژکتور43220
پمپ باد خودروهاي سنگین43230
پمپ بنزین برقی خودرو46910
پمپ بنزین خودرو43220
پمپ پاالیشگاهی43220
پمپ ترمز خودرو49129
)گازوئیلی(پمپ تزریق 43220
پمپ تزریق مواد شیمیایی43220
پمپ تنظیم سوخت43220
)پمپ واکیوم(پمپ خال 43230
پمپ خورشیدي43230
)اویل پمپ(پمپ روغن 43220
پمپ روغنکشی43220
پمپ سوخت جایگاهی48252
کوالتور پمپ سیر43220
پمپ شناور43220
پمپ کفکش43220
پمپ کالچ خودرو49129
)واتر پمپ(پمپ گردش آب موتور 43220
پمپ گریز از مرکز43220
کشی پمپ لجن43220
پمپ واکیوم43230
پمپ هوا43230
دمنده گرانول پمپ43230
اي هاي پیستونه پمپ43220
هاي توربینی پمپ43220
هاي حلزونی پمپ43220
هاي دیافراگمی پمپ43220
هاي سانتریفوژ پمپ43220
هاي کشاورزي پمپ43220
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هاي اجتماعی خدمات کمک - پناهندگان93590
)وش(پنبه 01432
بندي شده پنبه آغشته به الکل بسته35323
پنبه پاک شده01921
پنبه پاک نشده01921
پنبه حالجی شده26160
)آزبست(پنبه نسوز 16390
آرایی شده پنبه نسوز کانه16390
پنبه هیدروفیل26160
دانه پنبه01432
دانه، بذر پنبه01431
پنتا اریتریتول34139
)انیدرید فسفریک(فسفر  پنتا اکسید دي34231
پنتا کلروفنل34139
پنتازوسین34160
پنتان نرمال33420
پنتو باربیتال35230
)فایبرگالس(پنجره 36950
پنجره جلوي وسایل نقلیه49129
پنجره چوبی31600
پنجره چوبی با روکش پی وي سی31600
پنجه رکاب دوچرخه49942
)بادبزن(پنکه برقی کوچک 44815
پنکه پایه بلند44815
دار پنکه پایه44815
پنکه دیواري44815
پنکه رومیزي44815
سقفیپنکه 44815
پنکیک35323
متر میلی 4هاي نوار کاست صوتی به پهناي حداکثر  پنکیک47530
پنیر از سویا23999
پنیر از شیر بز، تازه یا فراوري شده22254
پنیر از شیر گاو، تازه یا فراوري شده22251
پنیر از شیر گاومیش، تازه یا فراوري شده22252
تازه یا فراوري شدهپنیر از شیر گوسفند، 22253
پنیر برگر21176
غیر از پنیر گاو، گاومیش، گوسفند و بز -پنیر رنده یا پودر22259
غیر از پنیر گاو، گاومیش، گوسفند و بز -پنیر و دلمه گرفته شده از آب پنیر22259
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بندي نشده در جاي دیگر پنیر، تازه یا فراوري شده، طبقه22259
هاي آن کنسانترهپنیرمایه و 34170
ها ها و مشتقات آن سیلین پنی35250
پوتین سربازي29330
پودر آب پنیر22212
)استثناي ماهی به(پودر آبزیان 21291
پودر آلومینیوم41531
پودر آنتیموان41603
پودر آهن41117
)غیر خوراکی(پودر از آبزیان و ضایعات آبزیان 21291
ضایعات ماهیپودر از 21291
پودر از فوالدهاي ممزوج41117
پودر استامینون35260
پودر اشتهاآور اورژینال35260
)براي لثه مصنوعی(پودر اکریلیک 35440
پودر اوره فرمالدئید34790
پودر ایندیوم41601
پودر برلیوم41601
پودر برنز41511
پودر بستنی22270
نان پودر بهبود دهنده23999
کننده مو رنگ پودر بی35323
کننده چربی دست پودر پاک35334
کننده الک ناخن پودر پاک35323
پودر پسته21495
پودر پالتین41330
پودر پلیت یونجه23320
حتی عمل آمده با کروم -پودر پوست35420
پودر پوست تخم مرغ23993
ها پودر پوست هسته میوه31220
پودر پیاز21393
پودر پیراستام35260
پودر تالیوم41601
پودر تانتال41601
پودر تنگستن41601
پودر تیتان41601
پودر چاي23914
پودر چدن41117
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پودر چربی صنعتی21180
پودر چربی گیاهی21710
پودر چسب اوره فرمالدئید35420
باشد با مواد دیگر نمیپودر خالص اسید سالسیلیک که مخلوط 35210
پودر خامه22219
پودر خرما21494
نشانی پودر خشک آتش35440
پودر خون21180
پودر دسر23999
شویی دستی پودر رخت35322
شویی ماشینی پودر رخت35322
پودر رنیوم41601
پودر زرده تخم مرغ23993
آرایشی یا پاکیزگیهاي  پودر زن براي استعمال فراورده38994
پودر زیرکونیوم41601
پودر ژرمانیوم41601
بندي شده پودر ژالتین و ژله بسته21494
پودر سرب41542
پودر سفیده تخم مرغ23993
پودر سنگ37610
زمینی پودر سیب21392
پودر سیر21393
پودر شامپو35323
پودر شستشوي فرش و موکت35334
شکر قناديپودر 23520
)کرده چرخ(پودر شیر چربی گرفته 22212
پودر شیر سویا23999
پودر شیر کاکائو22219
پودر شیر کامل22211
پودر شیشه37111
شوي پودر شیشه35334
پودر صدف21291
دهنده فلزات پودر صیقل35333
پودر طال41320
پودر عصاره مالت23999
خوراکی از گوشت و ضایعات کشتارگاهیپودر غیر 21180
پودر فتوکپی35490
)قالب دترجنت(پودر فشرده 35322
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پودر فلز برنج41511
پودر فنل فرمالدئید34790
پودر فوالد41117
پودر قلع42999
پودر کاپروالکتام34150
پودر کادمیوم41601
پودر کاکائو، شیرین23640
شیرین نشدهپودر کاکائو، 23630
پودر کامل تخم مرغ23993
پودر کتلت23999
خدمات -پودر کردن پسماند خطرناک پالستیکی94311
خدمات - پودر کردن پسماند غیر خطرناک پالستیکی94313
پودر کروم41603
شوي پودر کف35334
هاي روغنی پودر کنجاله دانه21710
فرنگی پودر گوجه21393
)خوراکی(گوشت پودر 21173
)غیر خوراکی براي انسان(پودر گوشت 21180
پودر گوگرد34231
شویی دستی پودر لباس35322
شویی ماشینی پودر لباس35322
پودر ماست22230
شویی پودر ماشین ظرف35322
)خوراکی(پودر ماهی 21233
)غیر خوراکی(پودر ماهی 21291
دار لعابپودر مخصوص سطوح 35334
پودر مس41511
پودر مغناطیسی46939
پودر مالمین34790
پودر مالمین فرمالدئید34790
پودر مولیبدن41601
پودر نقره41310
پودر نوشابه24490
پودر نیکل41521
)کواومبیوم(پودر نیوبیوم 41601
پودر و خمیر کاري01690
پودر و دور ریز پر39110
پودر وانادیوم41601
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پودر هافنیوم41601
پودر هویج21393
پودرسوربیتول35260
پودرسولفات سدیم34140
پودرهاي آرایشی35323
پودرهاي خشک گیاهان دارویی35260
پودینگ23999
کاري کاري و لحیم پور جوش35490
ها پوره سبزي21391
زمینی پوره سیب21394
پوره میوه21494
)آناناس، موز، انبه پشن فروت(هاي گرمسیري هموژنیزه  پوره میوه23991
پوزوالنا15200
پوست پرندگان همراه با پر38999
آوري نشده پوست خز عمل02955
)شرلینگ(پوست دباغی شده خزدار 28310
سانان آوري نشده اسب پوست عمل02952
آوري گاوسانان عملآوري نشده بدون هرگونه  پوست عمل02951
آوري نشده بره پوست عمل02953
آوري نشده بز پوست عمل02954
آوري نشده بزغاله پوست عمل02954
)پازن(آوري نشده بزکوهی پوست عمل02959
آوري نشده پازن پوست عمل02959
آوري نشده پرندگان پوست عمل02959
داران آوري نشده پستان پوست عمل02959
آوري نشده تازه حیوانات گاوسانان پوست عمل02951
آوري نشده خزندگان پوست عمل02959
آوري نشده خوک پوست عمل02959
آوري نشده سگ پوست عمل02959
آوري نشده غزال پوست عمل02959
)آمریکایی(آوري نشده گراز  پوست عمل02959
)نر(آوري نشده گوزن  پوست عمل02959
آوري نشده گوزن الک پوست عمل02959
آوري نشده گوزن شمالی پوست عمل02959
آوري نشده گوسفند و بره پوست عمل02953
ها آوري نشده ماهی پوست عمل02959
داري شده گاوسانانان آوري نشده نگه پوست عمل02951
پوست مرکبات21496
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پوست نرم بدلی و اشیا ساخته شده از آن28330
آوري شده نه بیش از شستن، ضد عفونی شده یا مهیا شده  پوست و سایر اجزاي پرندگان، همراه با پرها و پرهاي نرم، عمل39110

داري براي نگه
خدمات مطب -پوست و مو93122
پوست هندوانه21496
پوستر32620
گیر غالت پوست44513
پوسته بیرونی و پوسته روي دانه قهوه39150
پوسته بیرونی، پوسته میانی، پوسته روي دانه و سایر زائدات کاکائو39150
پوسته کالچ خودرو49129
دارنده یاتاقان و یاتاقان ساده پوسته یا نگه43320
)ساالمبور(هاي دباغی شده  پوست29130
پوشاک بچه کشباف28227
پوشاک تریکو28226
پوشاک نسوز37920
داري مرغ پوشال جهت31220
پوشال کولر31220
هاي دو میدانی پوشش پیست36270
رنگ و جالدهنده -پوشش چوب35110
پوشش دیوار از پارچه32195
پوشش دیوار از مواد نسجی32195
رنگ و جالدهنده -پوشش سطوح بتنی35110
رنگ و جالدهنده -پوشش عایق بردهاي الکترونیکی35110
رنگ و جالدهنده -پوشش فلزات35110
هاي دیواري از پالستیک پوشش36910
اي پوشک بچه پارچه27120
)پمپرز(پوشک کامل بچه 32193
پوشک کامل بزرگسال32193
پوشک معمولی بچه32193
پوشه کاغذي یا مقوایی32700
پوکه آمپول تزریقی37195
پوکه ژالتین کپسول دارویی35420
پوکه معدنی16390
پوالسان01319
پولک آلومینیوم41531
دوزي براي پولک -پولک تزئینی36990
پولک روي41544
پولک سرب41542
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پولک مس41511
پولک نیکل41521
پولیش فوري خودرو35110
پوملو01321
هاي مشابه پهلوگیر موازي ساحل و سازه53232
پل) پایه میانی(پی ستونی 53232
رو متحرک پیاده43540
روها پیاده53211
)خشک(پیاز 01253
پیاز سفید بندر01253
)خشک(پیاز سفید طارم 01253
)خشک(پیاز سفید کاشان 01253
)خشک(پیاز قرمز آذرشهر 01253
پیاز قرمز ایلخچی01253
پیاز الله سرنگون01961
پیاز مرتعی01253
پیازچه01253
مرتعیپیازچه 01253
پیانو38310
پیپ و قطعات مربوط38994
پیپتور48150
پرادرولگپی ري ترامید پی34160
پیریدین و امالح آن پی34160
پیت11050
پیتایا01399
پیتزا21176
الدوله پیچ امین01961
پیچ اناري01961
پیچ برفی01961
پیچ تلگرافی01961
و رولربرینگی پیچ جلوبر بلبرینگی43320
پیچ چوبی31911
پیچ گلیسین01961
پیچ و پالک ارتوپدي48171
پیچ و مهره صنعتی42944
گوشتی فازمتر پیچ42921
هاي زینتی پیچ01961
دار هاي ساچمه پیچ43320
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هاي ورشونی پیچ42944
پیراشکی23410
پیرامین35260
غیرکشباف -گانه پیراهن بچه28235
غیرکشباف -پیراهن زنانه28234
پیراهن مردانه28222
غیرکشباف - پیراهن مردانه28232
غیرکشباف -پیراهن ورزشی28236
پیروکسن16310
پیرولوزیت14290
پیرومیا01961
پیریت16120
پیریت آهن تفته34530
هاي آهن تفته نشده پیریت16120
گوکرد خام یا تصفیه نشدههاي آهن تفته نشده،  پیریت16120
پیریدن و امالح آن34160
پیژاما28222
پیست پاتیناژ53129
پیستوله بادي43923
پیستوله برقی43923
پیستوله دستی43923
پیستون43151
پیستون اتوبوس43151
پیستون پراید43151
پیستون پژو43151
پیستون پیکان43151
تراکتورپیستون 43151
پیستون تریلی43151
بوس پیستون مینی43151
خدمات آموزشی -پیش از ابتدایی92100
بند کاغذي پیش32193
خدمات آموزش - دانشگاهی پیش92330
خدمات -بیماري دندان  پیشگیري از93123
خدمات -کننده از مکان آلوده شده پیشگیري از پیشرفت خارج از کنترل مواد آلوده94420
پیکان سواري49113
هاي نفت و گاز فاقد برس پیگ تمیزکننده لوله44919
پیگ سیگنالر44919
ها بر اساس ترکیبات کروم ها و فراورده پیگمان34340
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اکسید تیتان ها بر اساس دي ها و فراورده پیگمان34340
هاي آماده ها و رنگ ها، کدرکننده پیگمان35110
هاي غیر آبی به شکل مایع یا خمیر هاي دیسپرسه در محیط پیگمان35110
پیل ساده46410
پیله کرم ابریشم مناسب براي ریسیدن02944
پیوند گیاه01961
پیه21523
پیه حیوانی یا دنبه آب شده21180
تئاتر سیار38600
تئوفیلین و آمینوفیلین و مشتقات آن35250
تاب و سرسره38600
از فلزات پایه) اسم، راهنما(تابلو 42999
تابلو پالستیکی36990
تابلو فلزي42999
کلید و جعبه برق و مانند آن، مجهز به تجهیزات سوئیچینگ و غیره، براي کنترل یا توزیع برق، براي ولتاژهاي  تابلو، صفحه46214

ولت 1000بیش از 
مانند آن، مجهز به تجهیزات سوئیچینگ و غیره، براي کنترل یا توزیع برق، براي ولتاژهاي کلید و جعبه برق و  تابلو، صفحه46213

ولت 1000حداکثر 
تابلوهاي آموزشی38996
تابلوهاي برق آموزشی38996
تابلوهاي تبلیغاتی46531
ارقام، حروف و عالئم دیگر از فلزات معمولیتابلوهاي راهنما، تابلوهاي اماکن، تابلوهاي نام و نشانی و تابلوهاي همانند، 42999
اي تابلوي آیینه37116
)تابلوي خازن(تابلوي اصالح ضریب قدرت 46214
گیري تابلوي اندازه46214
)کیلو ولت 1تا (تابلوي برق فشار ضعیف 46213
تابلوي برق فشار قوي46214
)کیلو ولت 33تا (تابلوي برق فشار متوسط 46214
تابلوي برق کشویی46214
تابلوي راهنماي فلزي42999
)صنعتی(تابلوي فرمان 46214
)صنعتی(تابلوي کنترل 46214
تابلوي کنتور برق46213
تاپس ابریشم26310
تاپس اکریلیک26210
تاپس الیاف مصنوعی26210
استر تاپس پلی26210
هاي آن از فکول تاپیوکا و بدل23230
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تاج خروس وحشی01690
تاجریزي01690
تاخومتر48264
تار حاصل از احشاي کرم ابریشم26310
صید شده تازه -)قره برون(ماهی ایران  تاس04120
صید شده تازه -)چالباش(ماهی روس تاس04120
تافی23670
تاکا01599
متر تاکسی48264
ها تاکسیوي53213
تاکومتر48264
تالک16390
صورت کارنشده تالیوم به41601
تامپون32193
اند دست آمده هایی که صرفا از طریق تفته کردن به چنین میله صورت کارنشده هم تانتال به41601
تانک فلزي42931
تانک فلزي بدون تجهیزات مکانیکی یا گرمایی42931
ها قطعات آنپوش و  تانکها و دیگر خودروهاي جنگی موتوري زره44710
تانن گیاهی35490
ها ها و امالح آن تانن34320
تانیا01599
تایل سقفی از ماسه و مواد پالستیک37350
تایل سقفی بتونی37550
تایمر الکترونیکی48430
تایمر مکانیکی48430
 خدمات -عمومی  تأدیب91280
ها و غیره تأسیسات ایمنی جاده53211
تأسیسات برق رسانی خطوط ریلی53212
هاي بخار تأسیسات جنبی در کنار دیگ42330
خدمات -تأسیسات لوله بازکنی94120
در جاي دیگر  نشده بندي تأسیسات ویژه تولید طبقه53269
شبکه خصوصیخدمات  -سیم بین نقاط معین براي استفاده انحصاري مشتري هاي مخابراتی باسیم یا بی تأمین ارتباط84140
اي از یک محیط کامپیوتري متمرکز هاي کاربردي اجاره تأمین برنامه83152
خدمات -درامد ناتوانی  دادن  حقوق براي از دست  تأمین91310
هاي کاربردي تأمین خدمات برنامه83152
مانند فکس، تماس تلفنی، کنفرانس صوتی و هایی غیر از دسترسی اینترنتی  تأمین خدمات مخابراتی از طریق اینترنت به روش84290

کنفرانس تصویري از طریق اینترنت
) ها استفاده از بریج یا پل براي اتصال شبکه(بندي نشده در جاي دیگر، مانند خدمات بریجینگ  تأمین خدمات مخابراتی طبقه84190
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براي تلگراف، تلکس و کنفرانس صوتی

براي استفاده از یک گوشی یا دستگاه قابل حمل در ازاي ) خدمات ویژه تماس تلفنی(تلفنی تأمین خدمات مدیریت تماس 84132
، تماس )کالر آي دي(گیرنده  خدمات شامل انتظار تماس، ارسال تماس، معرفی تماس(مبلغی جداي از هزینه دسترسی 

س خودکار، جواب تماس، نامه صوتی و طرفه، نمایش تماس، برگرداندن تماس، فیلتر تماس، جلوگیري از تماس، جواب تما سه
)هاي صوتی منوها یا فهرست

براي استفاده از یک موقعیت کاربر ثابت در ازاي مبلغی ) خدمات ویژه تماس تلفنی(تأمین خدمات مدیریت تماس تلفنی 84122
طرفه،  ، تماس سه)يکالر آي د(خدمات شامل انتظار تماس، ارسال تماس، معرفی تماس گیرنده (جداي از هزینه دسترسی 

نمایش تماس، برگرداندن تماس، فیلتر تماس، جلوگیري از تماس، جواب تماس خودکار، جواب تماس، نامه صوتی و منوها یا 
)هاي صوتی فهرست

تأمین سرپناه در طول روز براي کودکان در مهد کودک93510
خدمات -تأمین سرپناه در طول روز براي کودکان و نوجوانان معلول93492
صورت استخدام مشترک براي واگذاري کار تأمین کارکنان پزشکی به85125
تأمین متصدیان ماشین قراردادي براي واگذاري کار85121
خدمات -تأمین وجوه بازنشستگی71313
خدمات -)گذاران سایر سپرده(تأیید چک 71122
خدمات -)گذاران سپردهسایر (تبدیل چک یا برگه برداشت نقدي به پول 71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(تبدیل چک یا برگه برداشت نقدي به پول 71121
خدمات -تبدیل زیست توده به انرژي94339
خدمات -تبدیل زیست توده به کمپوست94339
خدمات -بازي آتش  و سازماندهی نمایش  تبلیغ96210
خدمات -باله  سازماندهی نمایشو   تبلیغ96210
خدمات -سیرک  و سازماندهی نمایش  تبلیغ96210
خدمات -عروسکی  و سازماندهی نمایش  تبلیغ96210
خدمات - کنسرت  و سازماندهی نمایش  تبلیغ96210
خدمات -موسیقی  و سازماندهی نمایش  تبلیغ96210
خدمات -صدانور و   و سازماندهی نمایش  تبلیغ96210
 خدمات اداره - هاي اسکی  تپه96990
)براکس تصفیه شده(سدیم  تترا برات دي34270
تترا کلرید کربن34110
تترااتیل سرب34160
ها ها و مشتقات آن تتراسیکلین35250
تترامتیل سرب34160
تتراهیدروفوران34160
خدمات -سازي خاک تثبیت و جامد94413
برداري کننده دوربین فیلم تثبیت48353
کننده مو تثبیت35323
 ، خدمات اطالعات  توزیع  تجارت91135
 به  اداري دولت مربوط  ، خدمات توزیع  تجارت91135
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 امور اداره  به  پشتیبانی مربوط  ، خدمات توزیع  تجارت91135
خدمات -کنندگی مبناي انسجام و پیوستگی داستان و ارزش نمایشی و سرگرمها بر  تجزیه و تحلیل، ارزیابی و انتخاب صحنه96131
خدمات -تجمیع پسماند غیر خطرناک94319
خدمات -تجمیع پسماندهاي خطرناک94311
خدمات -تجمیع پسماندهاي خطرناک براي حمل به تأسیسات ویژه پردازش پسماند94311
خدمات -منظور حمل به تأسیسات ویژه پردازش پسماندتجمیع پسماندهاي غیر خطرناک به 94319
خدمات -تجمیع پسماندهاي غیر خطرناک قابل بازیافت 94313
تجهیرات کنترل بنادر46929
کاري برقی تجهیزات آب46939
کاري برقی، الکترولیز و الکتروفورزي تجهیزات آب46939
تجهیزات آبیاري44150
تحت فشار بارانیتجهیزات آبیاري 44150
)سنتر پی وت(تجهیزات آبیاري تحت فشار بارانی 44150
)اي قرقره(تجهیزات آبیاري تحت فشار بارانی 44150
)لینسیر(تجهیزات آبیاري تحت فشار بارانی 44150
)ولیمو(تجهیزات آبیاري تحت فشار بارانی 44150
پزشکی تجهیزات آزمایشگاهی دندان48130
اپراتور  بدون - ، خدمات اجاره)جز کامپیوتر به(اداري   تجهیزات73123
اپراتور  بدون -، خدمات کرایه)جز کامپیوتر به(اداري   تجهیزات73123
تجهیزات ارتوپدي48171
تجهیزات اشعه آلفا48110
)X(تجهیزات اشعه ایکس 48110
)تحقیقات(تجهیزات اشعه ایکس 48110
)پزشکی تشخیص دندان(اشعه ایکس تجهیزات 48110
)تشخیص طبی(تجهیزات اشعه ایکس 48110
)پزشکی دام(تجهیزات اشعه ایکس 48110
)درمان طبی(تجهیزات اشعه ایکس 48110
تجهیزات اشعه بتا48110
تجهیزات اشعه گاما48110
بندي نشده در جاي دیگر تجهیزات الکتروپزشکی طبقه48150
تجهیزات الکتروفورزي46939
تجهیزات الکتروکاردیو اسکوپ48121
تجهیزات الکتروکاردیوگراف48121
تجهیزات الکترولیز46939
تجهیزات انتقال رادیوتلگرافی47223
بدون اپراتور -گیري و کنترل، خدمات اجاره تجهیزات اندازه73129
بدون اپراتور -گیري و کنترل، خدمات کرایه تجهیزات اندازه73129
آهن تجهیزات ایمنی راه49540
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تجهیزات بازرسی لوله آب و گاز48253
)UV(تجهیزات بر اساس اشعه مادون قرمز و ماوراي بنفش 48110
)مافوق صوت(تجهیزات بر اساس کاربرد والتراسونیک 48110
الکتریکی، یا ایجاد ارتباط با یا در مدارهاي الکتریکی، براي یا حفاظت از مدارهاي ) هدایت(تجهیزات برق براي سوئیچینگ 46211

ولت 1000ولتاژهاي بیش از 
یا حفاظت از مدارهاي الکتریکی، یا ایجاد ارتباط با یا در مدارهاي الکتریکی، براي ) هدایت(تجهیزات برق براي سوئیچینگ 46212

ولت 1000ولتاژهاي حداکثر 
)طورکلی به  -کترومدیکالال(تجهیزات برقی پزشکی 48150
)براي تشخیص پزشکی(تجهیزات برقی پزشکی 48121
)براي جراحی(تجهیزات برقی پزشکی 48150
)براي درمان(تجهیزات برقی پزشکی 48150
تجهیزات پرس هیدرولیک فلز یا کاربید44217
 خدمات اجاره -پزشکی  تجهیزات73290
 کرایهخدمات  -پزشکی  تجهیزات73290
 خدمات اجاره -پیراپزشکی  تجهیزات73290
 خدمات کرایه -پیراپزشکی  تجهیزات73290
ها جز انواع خانگی آن تجهیزات تبرید و انجماد و پمپ گرما، به43913
هاي کامپیوتر تجهیزات ترمینال45290
 تفریحی، خدمات اجاره  تجهیزات73240
 کرایهتفریحی، خدمات   تجهیزات73240
هاي درمانی تجهیزات تنفس مصنوعی یا سایر استنشاق48160
هاي دورانی تجهیزات تولید برق و مبدل46113
تجهیزات جانبی تلفن47401
)پالستیکی(تجهیزات جانبی کامپیوتر 36990
تجهیزات جانبی مخابراتی47223
تجهیزات جانبی و کمکی کامپیوتر45290
کاري اکسی پروپان جوشتجهیزات 44242
اکسی استیلن -کاري خودزا تجهیزات جوش44242
کاري گازي کاري و برش تجهیزات جوش44242
بدون اپراتور -تجهیزات حفاري، خدمات اجاره73129
تجهیزات حفاظتی و کنترل ترانسفوماتور48243
اپراتور  بدون - هاي نفتی، خدمات اجاره حوزه  تجهیزات73129
اپراتور  بدون - هاي نفتی، خدمات کرایه حوزه  تجهیزات73129
پزشکی تجهیزات دام48150
)مکانو درمانی(تجهیزات درمان مکانیکی 48160
تجهیزات رادیوگرافی48110
تجهیزات رادیولوژي48110
تجهیزات رادیولوژي و ایزو ترکیبی48110
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)مستقیمبا نور غیر (تجهیزات روشنایی 46531
)سقفی(تجهیزات روشنایی 46531
)سوز نفت(تجهیزات روشنایی 46531
تجهیزات روشنایی دیواري46531
تجهیزات روشنایی گازسوز46531
)اي از نوع رشته(تجهیزات روشنایی معابر 46539
)از نوع فلورسنت(تجهیزات روشنایی معابر 46539
عمومیتجهیزات روشنایی معابر 46539
سوز تجهیزات روشنایی نفت46531
تجهیزات سوئیچینگ و مسیریابی براي انتقال دیتا47223
WANو  LANتجهیزات شبکه 45290
WANو  LANهاي  تجهیزات شبکه ارتباطی مانند، هاب، مسیریاب و پل ارتباطی براي شبکه47223
مونتاژ صدا و تصویر فیلم خدمات - جز براي هنرهاي نمایشی صوتی به  تجهیزات96111
 خدمات اجاره -عکاسی  تجهیزات73290
 خدمات کرایه -عکاسی  تجهیزات73290
دهی یا کنترل ترافیک تراموا تجهیزات عالمت49540
اي دهی یا کنترل ترافیک جاده تجهیزات عالمت49540
آهن دهی یا کنترل ترافیک راه تجهیزات عالمت49540
هاي آبی دهی یا کنترل ترافیک راه تجهیزات عالمت49540
دهی یا کنترل ترافیک فرودگاهی تجهیزات عالمت49540
تجهیزات فیزیوتراپی48171
تجهیزات کارخانه تولید آجر44440
تجهیزات کارخانه فوالدسازي44310
تجهیزات کارخانه قند44516
تجهیزات کامل خط تولید ماکارونی44516
هاي صنعتی طیور تجهیزات کشتارگاه44516
اي تجهیزات کنترل ترافیک جاده46929
تجهیزات کنترل فرودگاهی46929
هاي صنعتی تجهیزات کوره43420
)دابی(هاي بافندگی  تجهیزات ماشین44614
)ژاکارد(هاي بافندگی  تجهیزات ماشین44614
اپراتور  بدون - ، خدمات اجاره تجهیزات معدنی73129
اپراتور  بدون - ، خدمات کرایه تجهیزات معدنی73129
تجهیزات مکانیکی انتقال قدرت43320
ها، مسیرهاي آبی محصور در  آهن، تراموا، جاده تجهیزات مکانیکی و الکترومکانیکی ارسال پیام، ایمنی و کنترل ترافیک براي راه49540

ها یا فرودگاهی و قطعات آنها، تأسیسات بندري  خشکی، پارکینگ
داري حیوانات آزمایشگاهی تجهیزات نگه48150
تجهیزات نمایش گرافیکی45269
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ها آهن و تراموا و قطعات آن هاي راه تجهیزات و لوازم ریل49540
تجهیزات واگن قطار مسافربري49540
هاي آبی تجهیزات ورزش38420
 خدمات کرایه،  ورزشی روي آب  تجهیزات73240
خدمات -سینمایی  فیلم  تحویل96140
خدمات -نوار ویدئویی  تحویل96140
 خدمات اجاره - خواب  تخت73230
خدمات کرایه - خواب  تخت73230
نفره خواب دو  تخت38140
خواب فلزي  تخت38140
نفره خواب یک  تخت38140
تخت رادیولوژي48110
پلی ورتانتخت کفش از 29600
تخت کفش از پی وي سی29600
تخت کفش از مقوا29600
تخت کفش چرمی29600
تخت کفش چوبی29600
تخت کفش طبی29600
تخت کفش الستیکی29600
تخته تحریر چوبی31914
تخته چندال از جنس بامبو31450
میل 22ال 11تخته چندالیی 31410
میل 4ال 3تخته چندالیی 31410
میل 6ال 3تخته چندالیی 31410
میل10ال 5تخته چندالیی 31410
میل14ال 7تخته چندالیی 31410
میل18ال 9تخته چندالیی 31410
تخته چندالیی ضد آب31420
تخته چندالیی مغزیدار31420
)پالستیکی(تخته رسم 36990
)وایت برد(تخته سفید تحریر 36990
تخته سیاه31914
تخته فشرده31520
بندي تخته قالب31420
تخته لمبه31600
سواري تخته موج38420
هاي بیمارستانی تخت48180
هاي چوبی اشباع شده تخته31320
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خدمات دفع ضایعات بدون خطر از طریق -تخلیه94339
خدمات -تخلیه پسماند خطرناک94311
خدمات -تخلیه پسماند غیر خطرناک94313
خدمات -تخلیه چاه94120
هاي مکانیکی خاکستر تخلیه کننده43410
خدمات -تخلیه و تمیز کردن چاه و حوضچه فاضالب94120
تخم آفتابگردان01445
تخم اردک با پوسته تازه02320
داري شده تخم اردک، با پوسته پخته یا نگه22300
تخم بالنگوي شهري01690
با پوسته تازهتخم بلدرچین 02320
داري شده تخم بلدرچین، با پوسته پخته یا نگه22300
تخم بوقلمون با پوسته تازه02320
داري شده تخم بوقلمون، با پوسته پخته یا نگه22300
تخم خشخاش01449
دانه تخم شاه01449
تخم شترمرغ با پوسته تازه02320
داري شده نگهتخم شترمرغ، با پوسته پخته یا 22300
داري شده صورت تازه یا نگه تخم طیور، بدون پوسته به23993
تخم غاز با پوسته تازه02320
داري شده تخم غاز پخته، با پوسته یا نگه22300
تخم کتان01441
تخم گشنیز فراوري نشده01654
تخم گشنیز، خرد شده و ساییده23924
تخم گلرنگ01446
ماهی تازه یا سردتخم 21225
تخم ماهی خشک کرده یا دودي21227
تخم ماهی منجمد21226
داري شده تخم مرغ پخته، با پوسته یا نگه22300
تخم مرغ شانسی38560
تخم مرغ، با پوسته، تازه02310
تخم مرغابی با پوسته تازه02320
داري شده تخم مرغابی، با پوسته پخته یا نگه22300
شکن صنعتی تخم مرغ44516
تخم مرو01690
دار اردک تخم نطفه02330
دار بلدرچین تخم نطفه02330
نژاد آرین -دار مرغ الین تخم نطفه02330
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بندي شده تخمه آفتابگردان بسته21495
خدمات -اضطراري داخلی در زمان صلح  در مواقع  براي استفاده  تدارک ملزومات91290
تراز بنایی48269
گرم یا دقت بیشتر ترازوهاي با دقت پنج سانتی48231
ترازوي آزمایشگاه48150
ترازوي آشپزخانه43922
ترازوي الکترونیکی43922
ترازوي دقیق علمی48231
ترازوي مرغی43922
تراشه چوب31230
تراک میکسر44440
تراکتور انیورسال44141
هدایت شخص پیادهتراکتور با 44141
تراکتور باغی44141
تراکتور بکهو44141
تک دیفرانسیال h.pاسب بخار طول  110تراکتور به قدرت 44149
دو دیفرانسیال h.pاسب بخار طول  110تراکتور به قدرت 44149
h.pاسب بخار طول  75تراکتور به قدرت 44149
جا کننده مواد و کاال تراکتور جابه44149
)دستگاه جوش سیار(کاري  تراکتور جوش44241
تراکتور سنگین44141
کمرشکن 920تراکتور مدل44149
تراکتور مسی فرگوسن44141
تریلرها اي براي نیم تراکتورهاي جاده49111
تراکتورهاي شنیدار44142
ترامادول هیدروکلراید34150
گیري جریان ترانس اندازه46121
گیري ولتاژ ترانس اندازه46121
هاي نیون ترانس براي چراغ46121
ترانس براي منابع تغذیه46121
ترانس تقویت برق46121
فاز ترانس تک46121
ترانس جرقه مشعل46121
ترانس درب بازکن46121
ترانس زنگ اخبار46121
فاز ترانس سه46121
هلیومهاي بخار سدیم و  ترانس المپ46121
اي هاي جیوه ترانس المپ46121
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هاي هالوژن ترانس المپ46121
ترانس مخصوص46121
بازي ترانس وسایل اسباب46121
ترانسفورماتور توزیع46121
ترانسفورماتور فشار ضعیف46121
ترانسفورماتور فشار قوي46121
ترانسفورماتور قدرت46121
هاي افزاینده ترانس46121
هاي کاهنده ترانس46121
هاي کوچک ترانس46121
)مخصوص ابزار برقی(هاي کوچک  ترانس46121
)بوستر(هاي وسایل نقلیه  ترانس46121
)سنسور ارتفاع(متر انتقال اطالعات ارتفاع آب  ترانسی48252
تراورتن سفید کوپ15120
تراورتن سفید الشه15120
تراورتن قرمز کوپ15120
تراورتن قرمز الشه15120
تراورتن گردویی کوپ15120
تراورتن گردویی الشه15120
تراورتن لیمویی کوپ15120
تراورتن لیمویی الشه15120
اشباع شده -تراورس چوبی ازجنس بلوط31320
اشباع شده -تراورس چوبی ازجنس راش31320
اشباع شده -تراورس چوبی ازجنس ممرز31320
اشباع شده -آهن و تراموا تراورس چوبی خطوط راه31320
اشباع نشده -آهن و تراموا  تراورس چوبی راه31100
هاي سیمانی تراورس37560
ترب سفید01259
ترب سیاه01259
ترب مرتعی01259
تربانتین35490
تربچه01259
تربچه مرتعی01259
ترپینولین35490
خدمات -مراسم تشییع جنازه ترتیب دادن97320
ترخون01219
ترخون مرتعی01219
ترشک01219
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ترشی پیاز و پیازچه21340
ترشی زرشک21340
ترشی سیر و موسیر21340
ترشیها21340
خدمات -هاي زیرزمینی ترقیق آب94413
ترکبند دوچرخه49942
ترکه ارغوان01929
نیتروژنترکیبات آلی داراي 34150
ترکیبات آلی گوگردي34160
ها به استثناي آمالگام -ترکیبات آلی و غیر آلی جیوه34250
ترکیبات براي زدودن رنگ یا ورنی35110
بوتیل تین ترکیبات تري34160
ترکیبات داراي دیگر عوامل ازوته34150
ترکیبات داراي عامل نیتریل34150
ها سایر بتانهترکیبات درزگیري و 35110
آزوئیک یا آزوکسیک ترکیبات دي34150
هاي همانند ها و فراورده ترکیبات زجاجی، لعاب35110
ترکیبات سریوم34290
ترکیبات طال34250
سازي بر اساس گچ  گیري براي دندان ترکیبات قالب35440
ترکیبات کادیوم34330
ترکیبات کرم34330
ترکیبات نقره34250
ترکیباتی که ساختار آن داراي یک حلقه فنوتیازین بدون تراکم بعدي باشد35230
دهنده و جداکننده امواج ترکیب47223
ترمز الکترومغناطیسی46939
ترمز درب اتوبوس49129
ترمز و قطعات ترمز واگن و لکوموتیو49540
ترموستات رادیاتور48266
ترموسوئیچ درجه آب خودرو48266
ترموکوپل48266
 خدمات - دندان  ترمیم93123
کننده بتون ترمیم35490
)کاري اتصال با لحیم(ترمینال الکتریکی 46212
)مخصوص(ترمینال الکتریکی 46212
)نوع ردیفی(ترمینال الکتریکی 46212
)نوع ریلی(ترمینال الکتریکی 46212
ترمینال باتري46212
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کامپیوتري هاي ترمینال45240
ترنج01329
ترنجبین01690
ها و مشتقات آن ترومبوگسان35250
خدمات -تئاتري  و سازماندهی نمایش  ترویج96210
خدمات -ترویج و ساماندهی نمایش اپرا96210
تره01219
فرنگی تره01254
تري اتیلن کلیکول فرمیات34120
تري متوپریم35260
آمین و امالح آناتانول  تري34150
اتیلن گلوکل استات تري34120
اکسید کروم تري34220
سدیم فسفات تري34240
سولفور فسفر تجارتی تري34231
تریلر کشاورزي44160
براي پشت وسایل نقلیه) اتاق اتاق و نیم(تریلر  تریلر و نیم49222
تریلی با اتاق برزنتی49229
دار تریلی سردخانه49229
تریلی کانتیتردار49229
تریلی کفی49229
تریلی کمرشکن49229
خدمات -تریلی، کرایه، بدون راننده73112
تریمیریدین34160
تزئینات چوبی31913
اي تزئینات شیشه37199
خدمات -هاي زیرزمینی تزریق سورفاکتانت به آب94413
تست پیروژن48180
)CMOS.TTLسري ( ICتستر 48253
کننده ولکانیزاسیون تسریع35490
سازي کن راه تسطیح44427
تسمه آهنی41231
تسمه از آلومینیوم41534
تسمه از برنج41514
تسمه از برنز41514
تسمه از مس41514
)استیل کورد(تسمه بافته شده از سیم 42943
تسمه برنجی کویل41514
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تسمه پالستیکی36330
تسمه فوالدي41231
متر 2تسمه فوالدي ضد زنگ دستگاه پرس نئوپان با عرض بیش از 42999
تسمه نقاله غیر الستیکی27998
خدمات - تسهیالت فروش اقساطی ساختمان غیر مسکونی71132
خدمات -تسهیالت فروش اقساطی مسکن71131
 خدمات امور اجرایی چندمنظوره -فرهنگی  تسهیالت96230
ریزي برنامه   به   خدمات اداري دولت مربوط -براي آبیاري  منسجم  تسهیالت 91137
بهبود  به  اداري دولت مربوط  خدمات -براي آبیاري  منسجم  تسهیالت91137
 ساختمان  به  اداري دولت مربوط  خدمات -براي آبیاري  منسجم  تسهیالت91137
طراحی  به  اداري دولت مربوط  خدمات -آبیاريبراي   منسجم  تسهیالت91137
اجراي  به  اداري دولت مربوط  خدمات - براي تفریح  منسجم  تسهیالت91137
ریزي برنامه  به  مربوط اداري دولت   خدمات - براي تفریح  منسجم  تسهیالت91137
بهبود  به  اداري دولت مربوط  خدمات - براي تفریح  منسجم  تسهیالت91137
 ساختمان  به  اداري دولت مربوط  خدمات - براي تفریح  منسجم  تسهیالت91137
طراحی  به  اداري دولت مربوط  خدمات - براي تفریح  منسجم  تسهیالت91137
اجراي  به  اداري دولت مربوط  خدمات -براي تولید نیرو  منسجم  تسهیالت91137
ریزي برنامه  به  اداري دولت مربوط  خدمات -تولید نیروبراي   منسجم   تسهیالت91137
بهبود  به  اداري دولت مربوط  خدمات -براي تولید نیرو  منسجم  تسهیالت91137
 ساختمان  به  اداري دولت مربوط  خدمات -براي تولید نیرو  منسجم  تسهیالت91137
طراحی  به  اداري دولت مربوط  خدمات -براي تولید نیرو  منسجم  تسهیالت91137
اجراي  به  اداري دولت مربوط خدمات -براي کشتیرانی  منسجم  تسهیالت91137
ریزي برنامه  به  اداري دولت مربوط  خدمات -براي کشتیرانی  منسجم   تسهیالت91137
بهبود  به  اداري دولت مربوط  خدمات -براي کشتیرانی  منسجم  تسهیالت91137
 ساختمان  به  اداري دولت مربوط  خدمات -براي کشتیرانی  منسجم  تسهیالت91137
طراحی  به  اداري دولت مربوط  خدمات -براي کشتیرانی  منسجم  تسهیالت91137
اجراي  به  اداري دولت مربوط  خدمات - سیل  براي کنترل  منسجم  تسهیالت91137
بهبود  به  اداري دولت مربوط  خدمات - سیل  کنترلبراي   منسجم  تسهیالت91137
 ساختمان  به  اداري دولت مربوط  خدمات - سیل  براي کنترل  منسجم  تسهیالت91137
 طراحی  به  اداري دولت مربوط  خدمات - سیل  براي کنترل  منسجم  تسهیالت91137
ریزي برنامه  به  ي دولت مربوطادار  خدمات -  سیل  برایکنترل  منسجم  تسهیالت91137
 خدمات اداره - هاي تفریحی ورزش  تسهیالت96520
 خدمات اداره -ورزشی در فضاي آزاد  تسهیالت96520
 خدمات اداره - ورزشی در فضاي بسته  تسهیالت96520
خدمات - بیماري دندان  تشخیص93123
خدمات کرایه -تشک73230
تشک اسفنجی38150
تشک بادي27160
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تشک برقی38150
تشک خوشخواب38150
تشک فنري38150
تشک کشتی38430
تشک مواج بیماران48160
تشکچه شناور بادي48160
تصفیه شیرابه تولید شده از دفن غیر اصولی94412
ها به مکان اولیه  هاي تصفیه و انتقال آن مکانهاي زیرزمینی آلوده به  تصفیه شیرابه تولید شده از دفن غیر اصولی، پمپ آب94413

خدمات -پس از تصفیه 
خدمات -تعلیم رانندگی اتوبوس92919
خدمات -تعلیم رانندگی اتومبیل92919
خدمات -تعلیم رانندگی کامیون92919
خدمات -تعلیم رانندگی موتورسیکلت92919
خدمات آموزش -اي هاي حرفه تعلیم ورزش92912
خدمات -تغذیه درمانی93199
تفاله چربی گرفته پیه یا دنبه21180
تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر پسماندهاي قندسازي39140
تفاله خشک انواع مرکبات23319
تفاله خشک چغندر قند23319
)باگاس(تفاله خشک نیشکر 23319
تفاله ذرت21710
هاي همانند تفالهسازي و   تفاله نشاسته39130
تفاله و پسماند آبجوسازي یا تقطیر39160
هاي حیوانی یا گیاهی هاي حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یا موم تفاله21732
تفتنات سرب34180
ورزشی  تسهیالت  خدمات اداره -تفریحی96520
هاي دهی ورزش خدمات سازمان -تفریحی96511
خدمات -خطرناک فلزيتفکیک پسماند 94311
خدمات -تفکیک پسماند غیر خطرناک فلزي94313
خدمات مواد و مصالح حاصل از تخریب ساختمان -تفکیک سرباره 94313
خدمات -تفکیک شیشه94311
خدمات -تفکیک مواد قابل بازیافت قوطی نوشابه94313
خدمات -تفکیک مواد قابل بازیافت کاغذ94313
باديتفنگ 44730
)فازمتر فشار قوي(تفنگ پرتاب 42921
کننده فیبر نوري تقویت47223
تقویم32630
اي االستومریک رشته تک35530
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دسی تکس یا بیشتر 67هاي مصنوعی  رشته تک35560
خدمات سالن ورزش -تکواندو96520
فلزي -)برچسب(تگ 42995
تل سر38994
 به  دولت مربوطاداري   خدمات -تلفن91134
دار تلفن حافظه47221
سیم با گوشی بی) ثابت(تلفن خطی 47223
تلفن دیجیتال47221
تلفن رومیزي47221
)سیم تلفن بی(راه با برد محدود  تلفن هم47221
اپراتور  بدون -  ، خدمات اجاره کننده هاي پیچ تلفن73125
اپراتور  بدون - کرایه، خدمات  کننده هاي پیچ تلفن73125
سیم هاي با گوشی بی جز تلفن هاي خطی به تلفن47223
هاي رادیویی قابل حمل تلفن47223
 به  اداري دولت مربوط  خدمات -تلگراف91134
تلمبه باد دستی43230
دار تلمبه بادپایی درجه43230
تله فریک -تله لژ -تله کابین -تله سیژ -تله اسکی43540
تله بخار48266
جارو تله43914
تمبر پستی32610
تمبر پستی کلکسیونی38962
تمبر مالیاتی32610
تمبر مالیاتی کلکسیونی38962
میوه -تمر هندي01359
اداري  خدمات - غیر نظامی  دفاع  تمرینات91250
تمشک01343
تمشک آمریکایی01343
تمشک سیاه01343
)ایرواشر(تمیزکننده هوا با آب 43914
تناردیت16190
تنباکو25090
تنباکوي معطر قلیان25090
تنظیم سرعت الکتروموتور46131
امور  ، اداره غیر نظامی، خدمات  مقررات  تنظیم91191
اجراي  به  اداري دولت مربوط  خدمات -کارگري  مقررات  تنظیم91138
 خدمات -و امنیت عمومی  نظم  به  مربوط  تنظیم مقررات91290
هاي جریان برق کننده خودکار کمیت تنظیم48266
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کننده رطوبت تنظیم48266
کننده سطح مایعات تنظیم48266
کننده عبور جریان هوا تنظیم48266
ها تنگستات34250
تنگستن14290
اند دست آمده صرفا از طریق تفته کردن بههایی که  چنین میله صورت کارنشده هم تنگستن به41601
تنگستن، مولیبدن، تانتال، منیزیم، کبالت، کادمیم، تیتانیم، زیرکونیم، بریلیم، گالیم، هافنیم، ایندیم، نیوبیم، رنیم و تالیم، 41601

م، ایندیم، نیوبیم، رنیم، ژرمانیم جز پودر منیزیم؛ ضایعات و قراضه گالیم، هافنی ها، به ژرمانیم و وانادیم، کارنشده و پودرهاي آن
و وانادیم؛ مات کبالت و دیگر محصوالت میانی حاصل از متالورژي کبالت

تنگستن، مولیبدن، تانتال، منیزیم، کبالت، کادمیوم، تیتانیم، زیرکونیم، بریلیم، گالیم، هافنیم، ایندیم، نیوبیم، رنیم و تالیم، 41602
ها؛ پودر منیزیم شده از آن اقالم ساختهژرمانیم و وانادیم، کارشده و 

تنور فلزي42999
برگان تنه درخت پهن03120
برگان تنه درخت سوزنی03110
تنه دوچرخه49942
)فایبرگالس(توالت ایرانی 36930
توالت پالستیکی36930
)فایبرگالس(فرنگی  توالت36930
فرنگی با وسایل توالت37210
خدمات سرویس کردن -شیمیایی هاي توالت94120
خدمات -اي افراد بیکار بخشی حرفه توان93412
خدمات - اي افراد معلول بخشی حرفه توان93411
توپ بدمینتون38440
توپ بسکتبال38440
پنگ توپ پینگ38440
توپ تنیس38440
توپ فوتبال38440
توپ والیبال38440
توپاز16310
پالستیکیهاي  توپ38440
هاي پالستیکی با رویه چرمی توپ38440
توپی چرخ موتورسیکلت49941
توپی دوچرخه49942
هاي چرخ خودرو توپی49129
توت01343
توت سفید01343
توت سیاه01343
فرنگی اتابکی توت01344
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فرنگی سلوا توت01344
فرنگی شمیرانی توت01344
کاماراسوفرنگی  توت01344
فرنگی کردستان توت01344
اي خانه فرنگی گل توت01344
توتون25090
توتون بارلی01970
توتون باسما01970
توتون برازجانی01970
توتون پیپ25090
توتون ترابوزان01970
توتون چپق25090
توتون خراسانی01970
توتون سیگار25090
توتون شیرازي01970
توتون و تنباکو، فراوري نشده01970
توتیاي دریایی، خیار دریایی و سایر خارپوستان04299
تودري خودرو49129
تور بسکتبال27320
پنگ تور پینگ27320
تور تنیس27320
تور دروازه فوتبال27320
گیري تور دستی ماهی38450
تور سیمی از آهن یا فوالد42943
)گرگور(گیري  فلزي ماهیتور 38450
)از الیاف نساجی(گیري  تور ماهی27320
تور والیبال27320
کیلووات 1100توربو پراپلرها با قدرت بیشتر از 43132
کیلووات 1100توربو پراپلرها با قدرت حداکثر 43132
کیلو نیوتن 25ها با قدرت پرتاب بیشتر از  توربوجت43132
کیلو نیوتن 25با قدرت پرتاب حداکثر ها  توربوجت43132
آبی  توربین43142
توربین بخار آب43141
توربین چرخ آبی43142
جز توربوجت و توربو ملخی توربین گازي به43143
توربین هیدرولیک43142
هاي گازي توربین43143
هاي گازي نیروگاهی توربین43143
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تورمالین16310
توري01961
توري از سیم آهنی یا فوالدي42943
بندي پالستیکی توري بسته36490
توري چراغ27998
توري سر28238
توري گالوانیزه42943
توري مسی42943
توري، شبکه، پرچین از مفتول آلومینیوم42999
توري، شبکه، پرچین از مفتول نیکل42999
توریوم و ترکیبات آن33630
خدمات -هاي تلویزیونی برنامه  توزیع96140
خدمات -  سایر مؤسسات  سینمایی به  فیلم  توزیع96140
خدمات - هاي سینمایی در سایر صنایع فیلم  توزیع96140
خدمات - نوارهاي ویدئویی در سایر صنایع  توزیع96140
اداري دولت مربوط به  ، خدمات هاي چندمنظوره پروژه  توسعه91137
امور  اداره  به  پشتیبانی مربوط  ، خدمات هاي چندمنظوره پروژه  توسعه91137
 به  اداري دولت مربوط  دفاعی، خدمات  تجربیات  توسعه91240
هاي سینمایی فیلم  توسعه96139
هاي نوار ویدئویی فیلم  توسعه96139
خدمات -داري و ایجاد فضاي سبز توسعه و نگه91111
توف15130
)متیل بنزین(تولوئن 34110
تولوئول34540
بهبود  به  اداري دولت مربوط  خدمات -تولید91133
 توسعه  به  اداري دولت مربوط  خدمات -تولید91133
 گسترش  به  اداري دولت مربوط  خدمات -تولید91133
اطالعاتی دولت  خدمات -تولید91133
امور دولت  اداره  به  مربوطپشتیبانی   خدمات -تولید91133
خدمات -اساساً به منظور نمایش در تلویزیون) سریال، تله فیلم وکارتون(تولید انواع فیلم 96121
خدمات -هاي تلویزیونی، زنده یا ضبط شده تولید برنامه96121
تولید ریل آهنی41253
خدمات -در سینما   جهت نمایش تولید فیلم 96121
خدمات -تولید فیلم و سریال تلویزیونی96121
خدمات -هاي سینما هاي کارتونی، اساساً به منظور نمایش در سالن تولید فیلم، شامل فیلم96121
خدمات -هاي آموزشی تولید فیلم96121
خدمات -هاي تبلیغاتی تولید فیلم96121
خدمات - CDهاي کارتونی  تولید فیلم96121
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خدمات - DVDهاي کارتونی فیلمتولید 96121
خدمات -هاي کوتاه تولید فیلم96121
خدمات -هاي مستند تولید فیلم96121
خدمات -تولید کمپوست از پسماند آلی94490
)باکس ، کیسDVD ،CD(بندي انواع قاب  تولید و بسته36990
خدمات -اجراي موسیقی  تولید و عرضه96220
خدمات -نمایش بالهتولید و عرضه 96220
خدمات -سیرک  نمایش  تولید و عرضه96220
خدمات -عروسکی  نمایش  تولید و عرضه96220
خدمات -)اجراي کنسرت موسیقی(  کنسرت  نمایش  تولید و عرضه96220
خدمات -)اجراي کنسرت(موسیقی   نمایش  تولید و عرضه96220
خدمات -نقالی  نمایش  تولید و عرضه96220
خدمات -نور و صدا  نمایش  تولید و عرضه96990
خدمات -)اجراي تئاتر(هاي تئاتري  نمایش  تولید و عرضه96220
خدمات -)اجراي نمایش(هنرهاي نمایشی   تولید و عرضه96220
تولیدات عمرانی جهت خدمات شهري شهرداري91111
تولیدشمار48264
خدمات -رزین ایرانتولیدکنندگان رنگ و 95200
توماتیلو01239
گر تونر چاپ45290
هاي فتوکپی و پرینتر صورت پودر جهت دستگاه تونر و دولوپر به48342
تونل انجماد43913
)فایبرگالس(تونل باد 36990
ها و تأسیسات زیرزمینی مربوطه ساخته شده براي خطوط ریلی زیرزمینی تونل53222
ها و خطوط ریلی ها، جاده بزرگراههاي  تونل53222
اي فالسک تویی شیشه37199
خدمات اجراي - مجرمین  تهذیب91280
 خدمات اداره - مجرمین  تهذیب91280
اجراي  به  اداري مربوط  خدمات - مجرمین  تهذیب91280
تهویه از نوع خانگی44815
خدمات -سناریو براي غیر از هنرهاي نمایشی  تهیه96121
خدمات -سناریو براي هنرهاي نمایشی  تهیه96290
خدمات اداري دولت -تهیه مقررات اجرایی براي تمامی طرق حمل و نقل91134
رسانی دولت خدمات اطالع -تهیه مقررات اجرایی براي تمامی طرق حمل و نقل91134
تیبانی دولتخدمات پش -تهیه مقررات اجرایی براي تمامی طرق حمل و نقل91134
خدمات -ها در ساختمان، موادي مانند آزبست تهیه و اجراي طرح براي برطرف کردن آالینده94430
خدمات -ها در ساختمان، موادي مانند رادون تهیه و اجراي طرح براي برطرف کردن آالینده94430
خدمات -مانند سرب ها در ساختمان، موادي تهیه و اجراي طرح براي برطرف کردن آالینده94430
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خدمات -ها در ساختمان، موادي مانند آزبست تهیه و اجراي طرح براي کاهش میزان آالینده94430
خدمات -ها در ساختمان، موادي مانند رادون تهیه و اجراي طرح براي کاهش میزان آالینده94430
خدمات -موادي مانند سرب ها در ساختمان، تهیه و اجراي طرح براي کاهش میزان آالینده94430
خدمات -ها در ساختمان، موادي مانند آزبست تهیه و اجراي طرح براي مهار کردن آالینده94430
خدمات -ها در ساختمان، موادي مانند رادون تهیه و اجراي طرح براي مهار کردن آالینده94430
خدمات -ساختمان، موادي مانند سربها در  تهیه و اجراي طرح براي مهار کردن آالینده94430
خدمات -ها در ساختمان، موادي مانند آزبست تهیه و اجراي طرح براي نابود کردن آالینده94430
خدمات -ها در ساختمان، موادي مانند رادون تهیه و اجراي طرح براي نابود کردن آالینده94430
خدمات -ها در ساختمان، موادي مانند سرب تهیه و اجراي طرح براي نابود کردن آالینده94430
صورت کارنشده تیتان به41601
تیتانیوم14290
تیر آهن41251
تیر بتونی برق37560
تیر فلزي42110
تیرآهن جوش بال پهن41252
فشرده سیمانی تیرچه پیش37550
تیرچه زیگزاک سیمانی37550
تیرچه سیمانی37550
تیرچه فلزي42110
برگان تیري و تونلی و کاتین پهن03120
برگان تیري و تونلی و کاتین سوزنی03110
تیزابی بدون دانه21411
دار تیزابی دانه21411
خدمات آموزش دبیرستان -تیزهوشان92330
خدمات آموزش راهنمایی -تیزهوشان92310
بر تیغ اره آهن42921
تیغ اره زنجیري42921
اره عمود برتیغ 42921
تیغ اره گرد بر42921
)تیغ ژیلت(تیغ خودتراش 42914
بري تیغ موکت42922
تیغچه بولدوزر44429
تیغچه گریدر44429
هاي برشی تیغچه42921
تیغه برش کلید42922
کن تیغه برف پاک46910
تیغه بهداشتی42194
تیغه چرخ گوشت42922
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تیغه رنده نجاري42921
تراش برقی تیغه ریش42914
)سگمنت(بري  تیغه سنگ42922
تیغه شانه پشم44614
تیغه شانه پنبه44614
تیغه فلزي پروانه کشتی42998
تیغه گاو آهن44111
بر  تیغه لوله42922
تیلیدین و امالح آن34150
خدمات -  تیمارستان93113
تینر روغنی35110
تینر فوري35110
تیو سولفات سدیم34240
تیوب آلومینیومی41536
ها تیوب تخلیه هواي المپ46541
تیوب مسی41516
گري دورانی تیوب و لوله، از فوالد ریخته41291
کاري شده، از فوالد تیوب و لوله، با مقطع غیر مدور، جوش41288
درز، از فوالدتیوب و لوله، با مقطع مدور و پروفیل توخالی، بدون 41284
تیوب، لوله و پروفیل توخالی، از چدن41291
تیوپ خمیردندان36490
هاي الستیکی تیوپ36270
تیوکاربامات34160
تیهو02194
شمار دیجیتال ثانیه48430
ثمره خام و خشک کرده گیاهان جنس پیمنتا خشک فراوري نشده01652
اي فراوري نشده جنس فلفل دلمهثمره خام و خشک کرده گیاهان 01652
جاجیم27220
جاچسبی38912
)پالستیک(اي  جاحوله36950
 و نقل  حمل  به  اداري دولت مربوط  خدمات -اي جاده91134
رو ها و دیگر معابر ماشین رو و پیاده جاده53211
)با سیستم مرکزي(جارو برقی 44816
خدمات -ها جارو کردن خیابان94510
جاروي پالستیکی38993
جاروي سنتی38993
)دار دسته(روب مکانیکی  جاروي کف38993
)پالستیک(جاصابونی 36950
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جاکفشی38140
هاي فاضالب از بیرون ساختمان تا نقطه اتصال آن با کانال اصلی فاضالب در  جاگذاري مصالح، ساخت و تغییر و تعدیل لوله54622

آن خیابان، کوچه و مانند
جاالمپی خودرو46960
جالباسی چوبی38140
جالباسی فلزي42999
اي چوبی جامجله38140
جامدادي پالستیکی36990
)پالستیک(جامسواکی 36950
خدمات -جامعه داروسازان95120
جامعه روحانیت مبارز95920
جامعه روحانیون مبارز ایران95920
خدمات -کش نقشهجامعه مهندسین 95120
جانمازي27120
)پالستیک(جاي استکان و نعلبکی 36940
)پالستیک(جاي چاي خشک 36940
)پالستیک(جاي قند و شکر 36940
)پالستیک(جاي کارد و چنگال 36940
فلزي -جاي مهر42994
جاي نان پالستیکی36940
)پالستیک(جاي یخ 36940
سایر تفریحات در هواي آزادجایگاه تیراندازي و 38600
جت اسکی49490
جدا کننده سبوس44513
خدمات -جداسازي پسماند خطرناک94311
خدمات -جداسازي پسماند غیر خطرناک94313
جدول سیمانی37560
 خدمات - جراحی دندان93123
 خدمات -جراحی لثه93123
 خدمات - جراحیدهان93123
دار اتاقجرثقیل 43520
اي جرثقیل دروازه43520
دار جرثقیل دکل43520
)دریک(جرثقیل دیرکی 43520
جرثقیل سقفی43520
جرثقیل شناور49319
دار جرثقیل کابل43520
جرثقیل کرین43520
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جرثقیل مغناطیسی43520
جرثقیل موبیل43520
زن الکتریکی خودرو جرقه46910
گیر دندان جرم48130
گیر سیگار جرم38994
ها و مواد ویژه نسوز جرم37330
جعبه پالستیکی فیوز36980
جعبه تقسیم برق46212
ها و مانند آن جعبه جاي کالسور، کازیه، جزوه دان و اشیاي همانند از نوع مورد استفاده در دفاتر کار، فروشگاه32153
جعبه جواهر چوبی31913
بندي بستهجعبه چوبی جهت 31700
کاري و منبت جعبه خاتم31913
جعبه فلزي42931
جعبه فیوز برق48263
جعبه کنتور چوبی31700
جعبه مقوایی32153
جعبه مقوایی از مقواي دوبلکس32153
جعبه مقوایی از مقواي معمولی32153
)تتراپک(بندي مواد غذایی  جعبه مقوایی بسته32153
پالستیکیجعبه میوه 36490
جعبه میوه چوبی31700
جعبه نوشابه36490
جعبه و رهل قرآن31700
جعبه و کیسه کوچک از کاغذ یا مقوا32192
خودرو) گیربکس(دنده  جعبه49129
موتورسیکلت) گیربکس(دنده  جعبه43320
دنده آسانسور جعبه43320
)اتوماتیک(دنده خودرو  جعبه49129
)برقی(دنده خودرو  جعبه49129
)هیدرواستاتیک(دنده خودرو  جعبه49129
دنده خودرو و قطعات آن جعبه49129
دنده موتورسیکلت جعبه43320
هاي صنعتی دنده جعبه43320
فرمان خودرو جعبه49129
فرمان خودرو و قطعات آن جعبه49129
جعفري01219
جعفري فرنگی01219
مرتعیجعفري 01219
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جفت01690
جک باکورس43510
جک پنوماتیک43510
جک پیکان43510
جک چهار ستونه خودرو43510
جک در از فلزات پایه42999
جک دستی43510
جک سوسماري43510
جک لیفتراک43510
دارنده درب بغل اتوبوس جک نگه42992
جک هیدرولیکی43510
جکفروت01319
ماهی تازه یا سردجگر 21225
جگر ماهی خشک کرده یا دودي21227
جگر ماهی منجمد21226
جگن چینی01290
جالدهنده فلزات35333
هاي همانند جالهاي مایع و فراورده35110
ها، آسیاب شده جلبک دریایی و سایر جلبک04930
ها، آسیاب نشده جلبک دریایی و سایر جلبک04930
ها، تازه دریایی و سایر جلبکجلبک 04930
ها، خشک جلبک دریایی و سایر جلبک04930
ها، منجمد جلبک دریایی و سایر جلبک04930
، پوشه و جلد پرونده)غیر از جلد کتاب(جلد 32700
جلد پالستیکی آماده براي دفتر36990
جلد صفحه گرامافون از کاغذ، مقوا32153
جلد کالسور32700
خدمات -جلسات آموزش مذهبی 95910
جلیقه نجات27190
خدمات -وسیله ستاد دیه آوري اعانات به جمع93590
طبق یک برنامه زمانی منظم یا منعطف  آوري انواع پسماند، از جمله پسماند مخلوط از اماکن غیرمسکونی، جمع94239
خدمات -هاي فرسوده آوري باتري جمع94219
خدمات -هاي مصرف شده باتريآوري  جمع94219
خدمات -آوري پسماند خطرناک از مراکز تجاري جمع94219
خدمات -آوري پسماند خطرناک از منازل جمع94219
خدمات -هاي نساجی آوري پسماند خطرناک کارخانه جمع94212
هاي عمومی هاي زباله در مکان آوري پسماند سطل جمع94239
خدمات -صنعتی خطرناک آوري پسماند جمع94212
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آوري پسماند صنعتی غیر خطرناک جمع94229
کنار جدول در مناطق مسکونی طبق یک برنامه زمانی منظم یا منعطف) مخازن(ها  آوري پسماند عادي از سطل جمع94231
منعطفصورت مکانیزه از مناطق مسکونی طبق یک برنامه زمانی منظم یا  آوري پسماند عادي به جمع94231
هاي نساجی آوري پسماند غیر خطرناک کارخانه جمع94229
خدمات -آوري پسماند کشاورزي خطرناک جمع94219
آوري پسماند کشاورزي غیر خطرناک جمع94229
خدمات -آوري پسماند معدنی خطرناک جمع94212
آوري پسماند معدنی غیر خطرناک جمع94229
در منازلآوري پسماندها از  جمع94231
آوري پسماندها از مخازن شهري جمع94231
)هاي بازیافت غرفه(آوري پسماندهاي قابل بازیافت  آوري پسماندها از مراکز مخصوص جمع جمع94231
هاي به شکل غیر مکانیزه آوري پسماندهاي آشپزخانه جمع94231
مکانیزه هاي به شکل نیمه آوري پسماندهاي آشپزخانه جمع94231
آوري دورریزها به شکل غیر مکانیزه جمع94231
مکانیزه آوري دورریزها به شکل نیمه جمع94231
خدمات -ها آوري روغن مصرف شده در حمل و نقل با کشتی یا در گاراژ جمع94219
خدمات -آوري روغن مصرف شده در حمل و نقل دریایی یا در گاراژها جمع94219
خدمات -ر خطرناک قابل بازیافتآوري مواد غی جمع94313
آوري نخاله ساختمانی و تخریب جمع94231
خدمات -رادیو ها و صداهاي  پارازیت  کردن آوري و فهرست جمع96111
داري از خدمات نگه -ها و مراتع جنگل94900
جنین02420
جنین حیوانات02420
سراسري 13جو 01152
جو افضل01152
جو ایذه01152
جو بدون پوشینه01152
جو پروداکتیو01152
کنده جو پوست23140
جو جنوب01152
جو دشت01152
جو دیستیکیوم01152
جو ریحان01152
1جو سرارود 01152
جو سهند01152
جو صحرا01152
جو کارون01152
جو کارون در کویر01152
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جو کویر01152
جو ماکویی01152
جو معمولی01152
جو نومار01152
جو والفجر01152
جو هاردیوم01152
جز در سرکه یا جوهر سرکه داري شده به جوانه بامبو نگه21399
جوانه جو23140
جوانه ذرت23140
جوانه سویا01290
جوانه غالت23140
جوانه گندم23140
جوانه لوبیا01290
فلزات قیمتیجواهرآالت روکش شده از 38240
جواهرآالت ساخته شده از فلزات قیمتی38240
جواهرآالت و سایر کاالهاي ساخته شده از فلزات قیمتی38240
جواهرات بدلی38997
جوت خام01922
جوت عمل آمده در آب01922
انواع نژادها -روزه اردک بومی جوجه یک02154
نژادهاانواع  -روزه اردک خارجی جوجه یک02154
انواع نژادها - روزه بلدرچین جوجه یک02194
انواع نژادها -روزه بوقلمون بومی جوجه یک02152
انواع نژادها -روزه بوقلمون خارجی جوجه یک02152
انواع نژادها -روزه شترمرغ جوجه یک02193
انواع نژادها -روزه غاز خارجی جوجه یک02153
انواع نژادها - گذار اجداد تخمروزه مرغ  جوجه یک02151
انواع نژادها -روزه مرغ اجداد گوشتی جوجه یک02151
انواع نژادها -گذار روزه مرغ تخم جوجه یک02151
انواع نژادها -روزه مرغ گوشتی جوجه یک02151
روزه مرغ الین نژاد گوشتی جوجه یک02151
نژادهاانواع  -روزه مرغ مادر گوشتی جوجه یک02151
انواع نژادها -گذار روزه مرغ مادرتخم جوجه یک02151
خدمات سالن ورزش -جودو96520
)غیر کشباف(گانه  جوراب بچه28210
)غیر کشباف(جوراب زنانه 28210
)غیر کشباف(جوراب ساق بلند 28210
)غیر کشباف(جوراب شلواري 28210
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جوراب شلواري کشباف28210
طبی جوراب35290
)غیر کشباف(جوراب مردانه 28210
جوز بویا، فراوري نشده01653
جوز هندي خرد شده و ساییده23923
فراوري نشده» جوز کاذب«جوز هندي واقعی و بسیاري انواع 01653
جوز هندي، جوز بویا، هل، فراوري شده23923
جوهر چاپ35130
جوهر خطاطی35140
جوهر خودکار35140
جوهر رسم35140
استیک جوي45261
جیپ صحرا49113
جیر مصنوعی29110
جیر واشبالت29110
)زمینی شیرین بومی مکزیک نوعی سیب(جیکاما 01290
جیولیت16310
جیوه34231
گر حرارتی چاپ45265
گر سوزنی چاپ45265
گر لیزري چاپ45264
پردازي هاي داده استفاده در کنار دستگاهگرهاي جوهرافشان مورد  چاپ45263
پردازي خودکار یا به شبکه هاي داده گرهاي لیزري قابل اتصال به دستگاه چاپ45264
چادر اتومبیل27160
چادر اقامت27160
چادر برزنتی27160
چارچوب بتونی37550
چارچوب درب و پنجره چوبی31600
چارچوب فلزي42110
ترشی از مرکبات چاشنی23995
هاي منفجرکننده چاشنی و کپسول35450
)فرموله شده یا نشده(صورت پودر  هاي غذایی به چاشنی23995
چاقوي جراحی42913
چاودار01162
خدمات تخلیه -چاه مستراح94120
بندي شده چاي خشک بسته23913
بندي شده بندي و بسته چاي درجه23913
چاي سبز23913
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چاي سیاه23913
)بندي دوگرمی بسته(اي  چاي کیسه23913
چایوت01239
گري چپلت مورد مصرف در صنایع ریخته42999
پروپیلن چتایی پلی26880
چتر آفتابی38921
چتر بارانی38921
چتر دریایی04299
چتر سایبان38921
چتر نجات27170
چترپرش27170
چدن خام41111
چراغ آباژور46531
چراغ اضطراري سیار46531
چراغ پشت آمپر46910
چراغ جلوي دوچرخه46910
چراغ جلوي موتورسیکلت46910
زن خودرو چراغ چشمک46910
چراغ خطر، ترمز و راهنما46910
چراغ داخل اتوبوس46910
چراغ راهنماي خودرو46910
چراغ روشنایی گازي44817
)اتاق عمل(سیالکتیک چراغ 46531
چراغ عالمت آمبوالنس و پلیس46910
چراغ فلورسنت46531
)مغناطیسی(چراغ قوه 46531
چراغ قوه جیبی46531
)براي خودرو(گردان  چراغ 46910
کاري چراغ لحیم42921
چراغ نمره خودرو46910
چراغ وسایل نقلیه46910
غیر الکتریکیها و لوازم روشنایی  چراغ46531
هاي اضطراري چراغ46531
هاي  جز چراغ به(شده براي روشنایی بخشی با استفاده از منبع انرژي مختص به خود  هاي الکتریکی قابل حمل طراحی چراغ46531

)دوچرخه، موتورسیکلت و خودرو
وي کف اتاقهاي الکتریکی مورد استفاده بر روي میز، کنار تخت خواب یا ایستاده ر چراغ46531
هاي بیمارستانی چراغ46531
هاي تونلی چراغ46531
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هاي جلو خودرو چراغ46910
)غیر برقی(هاي خوراکپزي  چراغ44821
هاي داخلی خودرو چراغ46910
هاي دفتر کار چراغ46531
هاي دیواري چراغ46531
هاي رفلکتوري فلورسنت چراغ46531
کارگاهیهاي رفلکتوري  چراغ46531
)گاز سوز(هاي روشنایی پیک نیکی  چراغ46531
)گاز سوز(هاي روشنایی دیواري  چراغ46531
)گاز سوز(هاي روشنایی رومیزي  چراغ46531
هاي رومیزي چراغ46531
هاي سقفی چراغ46531
هاي سیار الکتریکی چراغ46531
هاي ضد انفجار چراغ46531
اي کارخانههاي  چراغ46531
هاي کنار میز چراغ46531
هاي کنترل الکتریکی فرودگاهی چراغ46929
هاي خیاطی هاي ماشین چراغ46531
هاي موتورسیکلت چراغ46910
شکن هاي مه چراغ46910
کشی هاي میز نقشه چراغ46531
چربی بز، آب نکرده21515
)النولین(چربی پشم 26130
آب نکردهچربی طیور 21511
چربی طیور، آب کرده21522
چربی گاو، آب نکرده21512
چربی گاومیش، آب نکرده21513
چربی گوسفند، آب نکرده21514
ها داران دریایی و اجزاي آن چربی و روغن پستان21526
چربی و روغن حیوانی به لحاظ شیمیایی تغییریافته34550
هیدروژنه شدهچربی و روغن حیوانی 21590
چربی و روغن ماهی، غیر از روغن کبد ماهی21525
چربی و روغن نباتی به لحاظ شیمیایی تغییریافته34550
)چهارچرخ(چرخ بار دستی 49930
)دوچرخ(چرخ بار دستی 49930
چرخ خودرو و قطعات آن49129
چرخ خیاطی خانگی44814
چرخ خیاطی صنعتی44621
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دوزي زانتیا خیاطی و گلچرخ 44814
دوزي فاف  چرخ خیاطی و گل44814
دوزي کامیلیا چرخ خیاطی و گل44814
دوزي یاسمن  چرخ خیاطی و گل44814
دوزي کتاب و چرخ خیاطی خانگی جز ماشین دوخت یا ته چرخ خیاطی یا ماشین دوزندگی، به44621
چرخ فرغون49930
چرخ گوشت صنعتی44516
چرخ لنگر و چرخ پولی43320
)دستی(چرخ معلوالن 49922
)موتوري(چرخ معلوالن 49922
چرخ و فلک38600
بال چرخ49621
دنده تنظیم میل بادامک چرخ43320
هاي ثابت و متحرک چرخ43320
)دوخت کفش(هاي صنعتی  چرخ44630
)سازي کیف(هاي صنعتی  چرخ44630
کش هاي طناب چرخ43510
چرم بزي29130
چرم دوباره بازیابی شده29130
آمیزي شده چرم رنگ29130
چرم زیره29120
چرم سبک29130
تیماج بزي) بزي(چرم سبک 29130
)گوسفندي(چرم سبک 29130
)لباس(چرم سبک 29130
چرم سنگین29120
)رویه(چرم سنگین 29120
)مبلی(چرم سنگین 29120
کفیچرم 29120
چرم گاوي29120
چرم گوسفندي29130
چرم مصنوعی29110
)سبک(چرم ورنی 29110
)سنگین(چرم ورنی 29110
چسب آهن35420
)دوقلو(چسب اپوکسی 35420
استر چسب ازرزین پلی35420
)چسب نئوپان(چسب اوره فرمالدئید مایع 35420
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چسب بتون35420
)جهت چسباندن الستیک به فلز(چسب پایه کائوچو 35420
چسب پشت موکت35420
آمید چسب پلی35420
اورتان چسب پلی35420
چسب پنچرگیري35420
چسب پی وي سی35420
چسب چوب35420
چسب حیوانی استخوانی35420
چسب درمان زخم دیابتیک35270
چسب زخم انگشتی35270
چسب سرامیک35420
چسب سنگ35420
چسب صحافی35420
چسب فنل فرمالدئید35420
)اکریلیک(اي  چسب قطره35420
چسب کارتن35420
چسب کاشی پودري35420
چسب کاشی خمیري35420
)هات ملت(چسب گرما ذوب 35420
چسب المینت35420
چسب ماوراء بنفش35420
گري چسب ماهیچه ریخته35420
چسب مایع35420
چسب موکت35420
)سراجی و کفاشی(چسب نئوپرنی 35420
چسب نسجی استریل براي هم آوردن زخم جراحی35290
هاي حیوانی چسب35420
چست الکترود48150
چست باتل48150
چشم الکترونیکی47150
خدمات مطب -پزشکی چشم93122
چغندر برگ01219
چغندر ساالدي01801
چغندر قرمز01801
چغندر لبویی01801
اي چغندرعلوفه01919
چفت42992
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المپ مهتابی) ترانس(چک 46121
چک مسافرتی32610
چکش42921
فلز یا کاربید) پنوماتیکی(چکش بادي 44217
چکش برق دلکو46960
چکش رفلکس پزشکی48150
چکش فنري فلز یا کاربید44217
کاري چکش لحیم44242
کش میخچکش 42921
چکش هیدرولیک فلز یا کاربید44217
چکمه پالستیکی29310
بار مصرف چکمه پالستیکی یک36990
چکمه چرمی29310
داغی چله01690
)سرخس دوپایه(چماز 01690
چمدان چرمی29220
چمدان غیر چرمی29220
چمن مصنوعی36990
جا کننده مواد هاي الکتریکی جابه چنگک46939
چوب اره شده کائین درجه یک31100
چوب اره شده یا رنده شده ازجنس افرا31100
چوب اره شده یا رنده شده ازجنس توسکا31100
چوب اره شده یا رنده شده ازجنس راش31100
چوب اره شده یا رنده شده ازجنس ممرز31100
چوب اشباع شده31320
اشباع نشده -چوب اصالح شده به شکل تخته31100
اشباع نشده -چوب اصالح شده به شکل ورق31100
چوب بستنی31914
چوب چند الیه فشرده براي عایق بودن31420
چوب چوگان38440
اشباع نشده -چوب چهار تراش31100
اشباع نشده -چوب رنده شده31100
دار چوب روکش31420
چوب سیگار و قطعات مربوط38994
ضربه چوب31914
چوب فشرده شده31520
چوب لباسی پالستیکی36940
گیري چوب ماهی38450
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چوب معاینه31911
کاره با پوشش رنگ و مواد محافظ چوب نیمه31310
صورت نصفه تیر و تیرک کاره به چوب نیمه31330
چوب و پالستیک از ترکیب الیاف گیاهی و پلیمر31600
پنبه طبیعی چوب31921
پنبه طبیعی، با فراوري ابتدایی چوب03220
پنبه طبیعی، فراوري نشده چوب03220
چهار گل35260
چهارشاخ فرمان خودرو49129
چهارشاخ گاردان خودرو49129
چهارگوش نسوز37320
چیپس آماده از میگو21241
چیپس آناناس21491
اشباع نشده -چیپس چوب31100
چیپس ذرت23140
زمینی چیپس سیب21394
چیپس صابون35321
چیپس هلو21492
چیلر43913
چینوتو01329
چینی ساده15120
چینی فندک شیر کنترل گاز37291
چینی گرانیت15120
هاي تزئینی حاشیه27911
)ژل مو(دهنده  حالت35323
حباب پالستیکی چراغ36960
هاي الکتریکی المپاي براي  حباب شیشه37192
اي هاي رشته اي المپ حباب شیشه37192
)با غالف سبزشان چیده شوند(حبوبات 01290
 خدمات اجاره -حجله73290
خدمات کرایه -حجله73290
حدیده برقی44218
حدیده دستی42922
خدمات هنرستان -اي صدا و سیما حرفه92340
دریچه هواي موتورهاي انژکتوريگر دماي هواي ورودي  حس48269
حشرات02199
صورت اسپري کش به حشره34661
صورت پودر کش به حشره34661
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صورت طعمه کش به حشره34661
صورت گچ کش به حشره34661
صورت ماژیک کش به حشره34661
صورت مایع کش به حشره34661
)خمیري(اي  کش محفظه حشره34661
هاي برقی کش حشره44817
حصار از سیم آهنی یا فوالدي42943
حصیر فشرده صنعتی31923
حفاظ از سیم آهنی یا فوالدي42943
خدمات - ذخایر طبیعت  وحش  از حیات  حفاظت96422
 خدمات - المللی بین  صلح  حفظ91230
سایر خدمات - حفظ محیط زیست94900
خدمات -هاي سینمایی فیلم  تجارت  توزیع  حق96140
خدمات -ویدئو  تجارت  توزیع  حق96140
 دولت  از طرف  شده  اي ارایه مشاوره  خدمات - حقوقی91270
 دولت  از طرف  نیابت  اي به مشاوره  خدمات - حقوقی91270
 دولت  از طرف  نیابت  نمایندگی به  خدمات - حقوقی91270
مصنوعات سنگیحکاکی روي سنگ 37560
حالل فتوکپی35490
حالل مرکب چاپ35130
هاي آلی مرکب کننده ها و رقیق حالل35110
حلب فلزي42931
حلزون04291
)تخلیه گاز موتور خودرو(حلزونی توربو شارژر 43151
هاي الکتریکی ماشین) رینگ(حلقه 46131
حلقه چاه سیمانی37560
حلقه گل01962
)تایر(هاي دور الستیک  حلقه36114
حلواشکري -حلوا ارده23670
صورت منجمد حلوا ماهی به21210
حلواشکري23670
حلواي سوهانی23670
کاري لحیم) وان(حمام 44242
 به  اداري دولت مربوط  خدمات - کننده از مصرف  حمایت91135
خدمات - با آمبوالنس  حمل بیماران93194
خدمات -حمل جنازه97320
 به  اداري دولت مربوط  خدمات - آبی و نقل   حمل91134
 به  اداري دولت مربوط  خدمات - هوایی  و نقل  حمل91134
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حنا35260
دارویی -حنا01690
حنجره مصنوعی48172
حوض بتونی37550
حوضچه باراندازي53232
حوضچه تعمیرات53232
تعمیرگاه کشتیحوضچه خشک 53232
حوله کاغذي32193
حیوانات مرده، نامناسب براي مصرف انسان39110
خار دوشاخه از آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم42944
خار محور از آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم42944
هاي فنی و آموزشی براي کشورهاي کمک  یا تأمین  خدمات ارایه -خارجی91220
خارک01314
خازن دلکو46960
هاي پلی استایرول خازن47110
هاي تریمیر خازن47110
هاي تیونر خازن47110
هاي ثابت خازن47110
)الکترونیکی(هاي ثابت  خازن47110
)ها هاي الکتروموتور مثل خازن(هاي صنعتی  خازن47110
هاي فشار قوي خازن47110
)واریابل(هاي متغیر  خازن47110
هاي متراکم به اشکال قالبی، حبه یا اشکال مشابه صورت کنده خاک اره و ضایعات دور ریز چوب حتی به39280
خاک باغچه15400
خدمات -خاک پوشی دفنگاه94331
خاک پیت15400
خاک دیاتومه16390
خاک رس چسبنده15400
خاک رس معمولی15400
خاک رس منبسط شونده15400
خاک زرد16120
خاک نسوز16390
خاکریزها53233
خدمات -باقیمانده جسد) نبش قبر(سپاري و از خاک بیرون آوردن  خاک97320
خاکستر پیریت34530
بها  بها یا ترکیبات فلزات گران  خاکستر حاوي فلزات گران39333
یا ترکیبات فلزي عمدتاً حاوي آرسنیک، جیوه، تالیوم یا مخلوط ، شامل فلزات )جز از تولید آهن و فوالد به(خاکستر و پسماند 39320

ها بهکار میرود ها از انواعی که براي استخراج آرسنیک یا این فلزات یا براي سخت ترکیبات شیمیایی آن آن
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م، شامل فلزات یا ترکیبات فلزي عمدتاً حاوي آلومینیو)جز از تولید آهن و فوالد به(خاکستر و پسماند 39320
، شامل فلزات یا ترکیبات فلزي عمدتاً حاوي آنتیموان، بریلیوم، کادمیوم، کروم )جز از تولید آهن و فوالد به(خاکستر و پسماند 39320

ها یا مخلوط آن
، شامل فلزات یا ترکیبات فلزي عمدتاً حاوي تنگستن)جز از تولید آهن و فوالد به(خاکستر و پسماند 39320
، شامل فلزات یا ترکیبات فلزي عمدتاً حاوي تیتانیوم)جز از تولید آهن و فوالد به(پسماند  خاکستر و39320
هاي گالوانیزاسیون ، شامل فلزات یا ترکیبات فلزي عمدتاً حاوي روي مانند مات)جز از تولید آهن و فوالد به(خاکستر و پسماند 39320
، شامل فلزات یا ترکیبات فلزي عمدتاً حاوي زیرکونیم)والدجز از تولید آهن و ف به(خاکستر و پسماند 39320
، شامل فلزات یا ترکیبات فلزي عمدتاً حاوي سرب)جز از تولید آهن و فوالد به(خاکستر و پسماند 39320
، شامل فلزات یا ترکیبات فلزي عمدتاً حاوي قلع)جز از تولید آهن و فوالد به(خاکستر و پسماند 39320
، شامل فلزات یا ترکیبات فلزي عمدتاً حاوي کبالت)جز از تولید آهن و فوالد به(خاکستر و پسماند 39320
، شامل فلزات یا ترکیبات فلزي عمدتاً حاوي مس)جز از تولید آهن و فوالد به(خاکستر و پسماند 39320
یبات فلزي عمدتاً حاوي مولیبدن، شامل فلزات یا ترک)جز از تولید آهن و فوالد به(خاکستر و پسماند 39320
، شامل فلزات یا ترکیبات فلزي عمدتاً حاوي نیکل)جز از تولید آهن و فوالد به(خاکستر و پسماند 39320
، شامل فلزات یا ترکیبات فلزي عمدتاً حاوي نیوبیوم و تانتالیم)جز از تولید آهن و فوالد به(خاکستر و پسماند 39320
ها والت حاصل از سوزاندن پسماند شهرداريخاکستر و فض39290
خاکستربر43410
خاکشیر01690
خاکه و پودر روي41544
هاي طبیعی یا مصنوعی قیمتی خاکه و پودر سنگ38230
خاکه، پودر و آرد چرم39220
خدمات تخصصی دفع -هاي آلوده خاک94322
خامه از الیاف شیشه37121
خامه استرلیزه22120
خامه پاستوریزه22120
کننده خامه غلیظ شده، بدون افزودن مواد شیرین22229
خامه قنادي22120
خامه کاکائویی22120
صید شده تازه -ماهی خامه04120
خانواده پروتاسه03249
 اي به مشاوره  خدمات -)پیشگیري از گسستگی خانواده(هاي داراي اختالف  خانواده93520
خدمات ارایه شده -خانوارهاي معمولی98000
ساخته ثابت از جنس پالستیک خانه پیش38703
ساخته ثابت بتونی خانه پیش38704
ساخته ثابت چوبی خانه پیش38701
ساخته ثابت فلزي خانه پیش38702
)کانکس(ساخته متحرک چوبی  خانه پیش38701
خدمات -خانه صنعت95110
خدمات -)بخشی در منزل توان(یاریگران خانه 93590
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 خدمات - هاي بهداشت خانه93199
)پالستیک(ساخته  هاي پیش خانه36950
هاي مخصوص کودکان محتاج محافظت خانه93302
اند هاي عاطفی دیده هاي مخصوص کودکانی که آسیب خانه93302
خبرنامه اجتماعی، سیاسی چاپ شده32410
تخصصی غیر روزانه چاپ شدهخبرنامه 32420
خبرنامه هنري، فرهنگی چاپ شده32410
خبرنامه، با مطالب عمومی چاپ شده32410
هاي ادواري خبرنامه84312
ختمی01690
ATMخدمات 71190
Peering and Transit Chargesخدمات 84210
ماهواره جهت پخش ناپیوسته VSATخدمات 84150
دادن منسوجات و کاالهاي نساجیخدمات آب 88213
خدمات آب کردن پیه حیوانی یا دنبه88140
خدمات آب کردن و تصفیه چربی حیوانی و خدمات تولید روغن و پیه صنعتی88140
خدمات آب لیموگیري88130
هاي پشت بام هاي مسطح و تراس بندي بام خدمات آب54530
هاي زیر زمین ا و دیگر سازهبندي سطوح بیرونی بناه خدمات آب54530
درمانی خدمات آب93199
خدمات آبریزها براي دفع فاضالب94120
خدمات آبغوره گیري88130
مالی پوشاک خدمات آب88213
مالی کردن منسوجات و کاالهاي نساجی خدمات آب88213
خدمات آجرپزي88533
آجرچینی  خدمات54560
آجرکاري  خدمات54560
پزي خدمات آجیل88130
نویسی روي پاکت یا کارتن خدمات آدرس85953
 ریش  خدمات آراستن97210
خدمات آراسته کردن و تتو کردن حیوانات خانگی86129
خدمات آرایش پا و ناخن97220
خدمات آرایش دست و ناخن97220
خدمات آرشیو84520
آرماتوربندي پی  خدمات54512
پذیري، دوام و پایداري و تاثیرات دماي باال خدمات آزمایش براي کشش، سختی، ضربه83442
کاري شده خدمات آزمایش رادیولوژیکی نقاط جوش83449
خدمات آزمایش و تحلیل ترکیب و خلوص83441
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شناسی و غیره باکتريهاي مختلف علمی مانند میکروبیولوژي، بیوشیمی،  خدمات آزمایش و تحلیل در مورد زمینه83441
هاي تواما مکانیکی و الکتریکی خدمات آزمایش و تحلیل سیستم83443
ها، فلز، خاک،  ، سوخت)شهري و صنعتی(هاي شیمیایی و زیستی موادي چون هوا، آب، زباله  خدمات آزمایش و تحلیل ویژگی83441

مواد معدنی، غذا و مواد شیمیایی
هاي فیزیکی ویژگیخدمات آزمایش و تحلیل 83442
هاي فیزیکی مانند استحکام، نرمی، رسانایی الکتریکی یا رادیواکتیویته موادي چون فلزات،  خدمات آزمایش و تحلیل ویژگی83442

ها، منسوجات، انواع چوب، شیشه، بتون و سایر مواد پالستیک
آالت، موتورها، خودروها، ابزارها، وسایل، تجهیزات ارتباطی و  ماشینهاي مکانیکی و الکتریکی  خدمات آزمایش و تحلیل ویژگی83443

سایر تجهیزات داراي اجزاي مکانیکی و الکتریکی تکمیل شده
خدمات آزمایش و تحلیل یک ویژگی فنی یا علمی بدون تغییر در شئ83449
امنیتی هاي خدمات آزمایش، شنیدن، حصول اطمینان از صحت صداي آژیر تمام سیستم85230
 دندان  خدمات آزمایشات93123
ها به منظور تشخیص معایب خدمات آزمایشات رادیوگرافی، مغناطیسی و اولتراسونیک قطعات و اجزاي ماشین83449
شناسی بالینی خدمات آزمایشگاه آسیب93195
شناسی تشریحی خدمات آزمایشگاه آسیب93195
خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی93195
 فنی براي دام  و خدمات  خدمات آزمایشگاه83520
 فنی براي سایر حیوانات  و خدمات  خدمات آزمایشگاه83590
 اداره - هاي پلیس خدمات آزمایشگاه91260
هاي فضایی خدمات آزمایشگاه65320
خدمات آژانس اتومبیل سواري64116
خدمات آژانس اتومبیل کرایه64116
آژانس تاکسی تلفنیخدمات 64116
روزي خدمات آژانس تاکسی تلفنی شبانه64116
خدمات آژانس تاکسی سرویس64116
خدمات آژانس تبلیغاتی83611
یا قرارداد  الزحمه حق  خدمات آژانس تهیه مسکن بر اساس72230
خدمات آژانس کرایه اتومبیل64116
خدمات آژانس کرایه تاکسی64116
یا قرارداد  الزحمه حق  آژانس معامالت ملکی بر اساسخدمات 72230
هاي صوتی تصویري هاي خبري به رسانه خدمات آژانس84420
ها و نشریات ادواري هاي خبري به روزنامه خدمات آژانس84410
هاي چوبی خدمات آستریزدن کف54750
خدمات آسفالت پشت بام54530
ها خیابانریزي  آسفالت  خدمات54211
ریزي معابر آسفالت  خدمات54211
خدمات آسیاب ذرت تر88162
خدمات آسیاب کردن برنج88161
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خدمات آسیاب کردن حبوبات88161
خدمات آسیاب کردن ذرت88161
خدمات آسیاب کردن غالت88161
خدمات آسیاب کردن قهوه88169
خدمات آسیاب کردن گوش ماهی88539
خدمات آشپز شخصی98000
آهن هاي راه خدمات آشیانه دیزل67390
آشیانه هواپیما  خدمات67630
خدمات آکچوئري71630
خدمات آگاهی از بازار71591
کک) انباشت(خدمات آگلومراسیون 88411
هاي تبلیغاتی و خدمات عکاسی مربوط به آن خدمات آگهی83812
سازي خدمات آلبوم88329
باالیی خاک  زدایی الیه آلودگی  خدمات54320
کاري خودروها خدمات آلومینیوم88813
ها خدمات آماده کردن و عرضه غذا براي جشن63391
اي خدمات آماده کردن و عرضه غذا به خطوط جاده63392
خدمات آماده کردن و عرضه غذا به خطوط ریلی63392
خطوط هوایی خدمات آماده کردن و عرضه غذا به63392
خدمات آماده کردن و عرضه غذا به مراسم عزاداري63391
خدمات آماده کردن یا شخم زمین قبل از کاشت86119
سازي اسالید عکاسی خدمات آماده83820
هاي  شده روي حامل سازي اطالعات دیجیتال ذخیره سازي اطالعات دیجیتال، مانند بسط، انتخاب و مرتبط خدمات آماده89122

)دیتا کریر(اطالعات 
سازي امعا و احشا حیوانات خدمات آماده88110
سازي امالک معدنی آماده  خدمات54320
ها سازي داده خدمات آماده85999
سازي زمین براي ساخت و ساز آماده  خدمات54320
کشاورزي  سازي زمین آماده  خدمات54320
کشی کشاورزي، از جمله زههاي  سازي زمین خدمات آماده54320
هاي اصلی قابل  هاي برومیدي و یا اطالعات الکترونیکی به منظور تهیه نسخه ها، نمونه ها، فیلم سازي ماتریس خدمات آماده89122

)چینی نوري، تهیه زینک چینی دستی، حروف حروف(تکثیر 
هاي ساختمانی سازي محوطه خدمات آماده54320
هاي معدنی سازي محوطه آمادهخدمات 54320
تنان دریایی پوستان و نرم داري سخت سازي و نگه خدمات آماده88120
داري ماهی سازي و نگه خدمات آماده88120
)On-line(خدمات آمار یا دیگر اطالعات برخطی 84399
دولتی  آماري ادارات  خدمات91113
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استثناییخدمات آموزش ابتدایی کودکان 92200
دکتراي تخصصی -ها خدمات آموزش ارایه شده در دانشگاه92520
اي دکتراي حرفه -ها خدمات آموزش ارایه شده در دانشگاه92510
فوق دکترا -ها خدمات آموزش ارایه شده در دانشگاه92520
فوق دیپلم -ها خدمات آموزش ارایه شده در دانشگاه92510
کارشناسی ارشد-ها ه شده در دانشگاهخدمات آموزش ارای92510
لیسانس -ها  خدمات آموزش ارایه شده در دانشگاه92510
خدمات آموزش پایه اول علوم دینی92330
خدمات آموزش پایه دوم علوم دینی92330
خدمات آموزش پیش از ابتدایی92100
دانشگاهی خدمات آموزش پیش92330
دبستانی پیشخدمات آموزش 92100
اي هاي حرفه خدمات آموزش تعلیم ورزش92912
خدمات آموزش دبیرستان استثنایی92330
خدمات آموزش دبیرستان تیزهوشان92330
خدمات آموزش دبیرستان معلولین92330
خدمات آموزش دبیرستانی92330
خدمات آموزش دوره مقدماتی علوم دینی92330
هاي آمادگی، عمومی دورهخدمات آموزش 92410
اي هاي آمادگی، فنی و حرفه خدمات آموزش دوره92420
خدمات آموزش راهنمایی تیزهوشان92310
بندي نشده در جاي دیگر خدمات آموزش راهنمایی طبقه92310
خدمات آموزش راهنمایی معلولین92310
خدمات آموزش راهنمایی نابینایان92310
)کاردانی(آموزش ضمن خدمت فرهنگیان خدمات 92919
)کارشناسی ارشد(خدمات آموزش ضمن خدمت فرهنگیان 92919
)کارشناسی(خدمات آموزش ضمن خدمت فرهنگیان 92919
خدمات آموزش کامپیوتر92919
اي خدمات آموزش متوسطه حرفه92340
خدمات آموزش متوسطه فنی92340
خدمات آموزش مدیریت92919
خدمات آموزش نهضت سوادآموزي92200
پایه چهارم علوم دینی -هاي علمیه خدمات آموزشی حوزه92510
پایه دهم علوم دینی -هاي علمیه خدمات آموزشی حوزه92510
پایه سوم علوم دینی -هاي علمیه خدمات آموزشی حوزه92510
پایه ششم علوم دینی -هاي علمیه خدمات آموزشی حوزه92510
پایه نهم علوم دینی -هاي علمیه خدمات آموزشی حوزه92510
پایه هشتم علوم دینی -هاي علمیه خدمات آموزشی حوزه92510



      (CPC)  165

     
پایه هفتم علوم دینی -هاي علمیه خدمات آموزشی حوزه92510
دوره اول خارج علوم دینی -هاي علمیه خدمات آموزشی حوزه92520
دوره دوم خارج علوم دینی -علمیههاي  خدمات آموزشی حوزه92520
سطح چهارم علوم دینی -هاي علمیه خدمات آموزشی حوزه92520
سطح دوم علوم دینی -هاي علمیه خدمات آموزشی حوزه92510
سطح سوم علوم دینی -هاي علمیه خدمات آموزشی حوزه92510
سطح یک علوم دینی -هاي علمیه خدمات آموزشی حوزه92510
خدمات آموزشی دبستان92200
اي و معادل آن خدمات آموزشی دکتراي حرفه92510
خدمات آموزشی سواد آموزي بزرگسال92200
بندي خدمات آموزشی غیر قابل سطح92919
خدمات آموزشی فوق دیپلم و معادل آن92510
خدمات آموزشی فوق لیسانس و معادل آن92510
معادل آنخدمات آموزشی کاردانی و 92510
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد و معادل آن92510
خدمات آموزشی کارشناسی و معادل آن92510
خدمات آموزشی لیسانس و معادل آن92510
اي ورزش خدمات آموزشی مربیان حرفه92912
خدمات آموزشی نابینایان ابتدایی92200
هاي مالی است  داري متمرکز اوراق بهادار و دیگر دارایی ها نگه از تشکیل آنخدمات آن دسته از نهادهاي حقوقی که هدف 71702

داران و ذینفعان بدون اعمال مدیریت از ناحیه سهام
خدمات آنالیز نمونه براي پایش فاضالب94110
خدمات آهار زدن پوشاک88213
خدمات آهار زدن منسوجات و کاالهاي نساجی88213
رنگ خزخدمات آهار و 88231
خدمات آهارزنی88213
خدمات آهارزنی پارچه و نخ88213
خدمات آهارزنی منسوجات و کاالهاي نساجی پوشاک88213
خدمات آهکپزي88535
جز در و پنجره به -خدمات آهنگري88733
خدمات آهنگري در و پنجره88711
سازي خدمات آهنگ96210
ساختمانکاري خارجی  خدمات آیینه54710
کاري داخلی ساختمان خدمات آیینه54710
خدمات ابریشم بافی88212
تابی خدمات ابریشم88211
دوزي خدمات ابریشم88219
شویی خدمات ابریشم88211
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کشی خدمات ابریشم88211
هاي تزئینی خدمات ابزارزنی سنگ88537
خدمات اپراتوري ارتباطات تلفن ثابت84121
میوه فروشان خدمات اتحادیه آب95200
خدمات اتحادیه آجیل فروشان95200
گران خدمات اتحادیه آرایش95200
خدمات اتحادیه آفریقا99000
کاران خدمات اتحادیه آلومینیوم95200
خدمات اتحادیه ابزار یراق95200
خدمات اتحادیه اتحادیه الکتریکی و تعمیرات لوازم خانگی95200
خدمات اتحادیه اروپا99000
پزشکی خدمات اتحادیه اصناف وسایل دندان95200
خدمات اتحادیه امور صنفی فروش نوشابه95200
هاي اسالمی خدمات اتحادیه انجمن95920
داران خدمات اتحادیه بانک95200
خدمات اتحادیه برنج فروشان95200
خدمات اتحادیه بزازان95200
خدمات اتحادیه بقاالن95200
خدمات اتحادیه بلورسازان95200
داران خدمات اتحادیه بوفه95200
خدمات اتحادیه پالستیک فروشان95200
خدمات اتحادیه پوشاک و تریکوفروشان95200
خدمات اتحادیه تابلوسازان95200
داران خدمات اتحادیه تاکسی95200
رانان تاکسیخدمات اتحادیه 95200
کاران خدمات اتحادیه تراش95200
ها خدمات اتحادیه تعاونی95200
هاي روستایی خدمات اتحادیه تعاونی95200
هاي عشایري خدمات اتحادیه تعاونی95200
خدمات اتحادیه تعمیرکاران بخچال و لوازم خانگی95200
خدمات اتحادیه تعمیرکاران دوچرخه و موتور95200
خدمات اتحادیه تعویض روغنی95200
خدمات اتحادیه تهیه و توزیع مواد اولیه در و پنجره آهنی و آلومینیومی95200
بافان خدمات اتحادیه جوراب95200
خدمات اتحادیه چاي فروشان95200
سازان خدمات اتحادیه چراغ95200
ها خدمات اتحادیه چلوکبابی95200
چینی و بلور فروشان خدمات اتحادیه95200
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خدمات اتحادیه خبازان95200
خدمات اتحادیه خرازان95200
شویی خدمات اتحادیه خیاطان، ندافان و خشک95200
خدمات اتحادیه دامداران95200
سازان خدمات اتحادیه درب و پنجره95200
سازان خدمات اتحادیه درودگران و مبل95200
دارها رستورانخدمات اتحادیه 95200
ها خدمات اتحادیه ساندویچ فروشی95200
خدمات اتحادیه شرکت تعاونی95200
هاي تعاونی کشاروزي خدمات اتحادیه شرکت95200
خدمات اتحادیه شیشه و آئینه95200
)اصناف(بران  خدمات اتحادیه شیشه95200
خدمات اتحادیه صادرکنندگان خشکبار95200
اتحادیه صادرکنندگان رودهخدمات 95200
خدمات اتحادیه صادرکنندگان روده و ساالمبور و چرم95200
خدمات اتحادیه صادرکنندگان صنایع دستی95200
خدمات اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران95200
خدمات اتحادیه صادرکنندگان کتیرا و صمغ نباتی95200
ت معدنیخدمات اتحادیه صادرکنندگان محصوال95200
بار و گل و گیاه ایران خدمات اتحادیه صادرکنندگان میوه، تره95200
سازان خدمات اتحادیه صنف آئینه95200
کاران خدمات اتحادیه صنف آلومینیوم95200
خدمات اتحادیه صنف آهن فروشان95200
خدمات اتحادیه صنف ابریشم تاب95200
رنگ فروشانخدمات اتحادیه صنف ابزار 95200
خدمات اتحادیه صنف ابزار صنعتی95200
ها خدمات اتحادیه صنف پارچه فروش95200
کاران و تعمیرکاران خدمات اتحادیه صنف تراش95200
خدمات اتحادیه صنف تزئینات و فروش ماشینی و موکت95200
خدمات اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی95200
اتحادیه صنف تودوزي اتومبیلخدمات 95200
خدمات اتحادیه صنف تولیدکنندگان آجر95200
خدمات اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک95200
خدمات اتحادیه صنف خرازي و کاموا95200
ها خدمات اتحادیه صنف خرازي95200
ها خدمات اتحادیه صنف خوار و بار فروش95200
اتحادیه صنف خیاطخدمات 95200
خدمات اتحادیه صنف زرگر95200
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خدمات اتحادیه صنف شیشه و آئینه95200
ساز و صابون فروشی خدمات اتحادیه صنف صابون95200
خدمات اتحادیه صنف صافکار و نقاش اتومبیل95200
خدمات اتحادیه صنف صباغان95200
خدمات اتحادیه صنف صنعتگران95200
خدمات اتحادیه صنف صوتی و تصویري95200
خدمات اتحادیه صنف طال فروشان95200
خدمات اتحادیه صنف طال و ساعت95200
خدمات اتحادیه صنف عطاران95200
برداران  خدمات اتحادیه صنف عکاسان و فیلم95200
خدمات اتحادیه صنف عالفان95200
تابلوسازيسازي و  خدمات اتحادیه صنف عینک95200
خدمات اتحادیه صنف فرشندگان مصالح ساختمانی95200
خدمات اتحادیه صنف فرشندگان مطبوعات95200
خدمات اتحادیه صنف فروش و موکت95200
خدمات اتحادیه صنف فروشندگان اتومبیل95200
خدمات اتحادیه صنف فروشندگان الستیک95200
ها خدمات اتحادیه صنف قصاب95200
خدمات اتحادیه صنف قندریزان95200
خدمات اتحادیه صنف کاغذ و مقوا95200
داران خدمات اتحادیه صنف کامیون95200
خدمات اتحادیه صنف کبابی95200
خدمات اتحادیه صنف کت و شلوار دوزان95200
ها خدمات اتحادیه صنف کفاش95200
خدمات اتحادیه صنف کیف و کفش95200
خدمات اتحادیه صنف گرمابه95200
ها خدمات اتحادیه صنف گل فروش95200
خدمات اتحادیه صنف گوشت و گوسفند فروشان95200
خدمات اتحادیه صنف لوازم بهداشتی95200
خدمات اتحادیه صنف لوازم بهداشتی و طبی95200
خدمات اتحادیه صنف لوازم پزشکی95200
لوازم خانگی فروشانخدمات اتحادیه صنف 95200
خدمات اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومیبل95200
التحریر و خرازي خدمات اتحادیه صنف لوازم95200
کشان خدمات اتحادیه صنف لوله95200
دوزان خدمات اتحادیه صنف محلی95200
خدمات اتحادیه صنف مرغ و تخم مرغ و گوشت95200
مسافربريخدمات اتحادیه صنف 95200



      (CPC)  169

     
داران خدمات اتحادیه صنف مسافرخانه95200
خدمات اتحادیه صنف مشاورین امالک95200
صدور پروانه کسب مربوطه -خدمات اتحادیه صنف مشاورین امالک و اتومبیل95200
سازان خدمات اتحادیه صنف موزائیک95200
فروشان خدمات اتحادیه صنف ناشران و کتاب95200
خدمات اتحادیه صنف نجاران95200
داران ماشین خدمات اتحادیه صنف نمایشگاه95200
کاران خدمات اتحادیه صنف ورق95200
خدمات اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی95200
خدمات اتحادیه قماش فروشان95200
)تهیه امکانات قنادان(خدمات اتحادیه قنادان 95200
داران خانه قهوهخدمات اتحادیه 95200
خدمات اتحادیه کارفرمایان95200
خدمات اتحادیه کانون سردفتران95200
فروشان خدمات اتحادیه کتاب95200
خدمات اتحادیه کشبافان صادرکننده95200
خدمات اتحادیه کشورهاي عرب99000
ها پزي خدمات اتحادیه کله95200
داران خدمات اتحادیه کمپرسی95200
ها براي معادن دادن حواله به کامیون -داران خدمات اتحادیه کمپرسی95200
داران خدمات اتحادیه کوره95200
داران خدمات اتحادیه گرمابه95200
خدمات اتحادیه گلگیر، رادیاتور و اگزوز95200
فروشان خدمات اتحادیه الستیک95200
خشکشویانشویان و  خدمات اتحادیه لباس95200
التحریر فروشان خدمات اتحادیه لوازم95200
آالت خدمات اتحادیه ماشین95200
فروشان خدمات اتحادیه مرغ و تخم مرغ95200
خدمات اتحادیه مرغ و ماهی95200
داران خدمات اتحادیه مرغ95200
فروشان خدمات اتحادیه مرغ95200
خدمات اتحادیه مصنوعات فلزي95200
خدمات اتحادیه معماران95200
)داران مسافرخانه(داران  خانه مهمان  خدمات اتحادیه 95200
خدمات اتحادیه مهندسین ناظر95200
فروشان خدمات اتحادیه نفت95200
بارها خدمات اتحادیه وانت95200
داران خدمات اتحادیه هتل95200
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سازان خدمات اتحادیه یخ95200
)هاي معلولین گروه(هاي خاص  ها در جهت حمایت و بهبود وضعیت گروه خدمات اتحادیه95993
)ها هاي نژادي و اقلیت گروه(هاي خاص  ها در جهت حمایت و بهبود وضعیت گروه خدمات اتحادیه95993
 ناحیه  هاي گرمایش سیستم  به  اتصال  خدمات54631
مرکزي مایش گر  هاي کنترل سیستم خدمات اتصال54631
خدمات اتوبانک71190
خدمات اتوي پوشاک97140
 خدمات اتوي سایر منسوجات97140
خدمات اثر انگشت85290
هاي مسکونی آپارتمان  خدمات اجاره72111
خدمات اجاره آتاري73210
بدون راننده -خدمات اجاره اتوبوس73114
خدمات اجاره اتومبیل، بدون راننده73111
خدمات اجاره استخر شنا72112
خدمات اجاره اکو73210
خدمات اجاره انبار روباز72112
خدمات اجاره انبار سرپوشیده72112
خدمات اجاره انواع ظروف73230
خدمات اجاره باغ یا ویال براي برگزاري مراسم72112
بدون اپراتور -خدمات اجاره باالبر و نقاله73122
بدون اپراتور -خدمات اجاره بالگرد73116
خدمات اجاره بلندگو73210
بدون اپراتور - خدمات اجاره بولدوزر73122
بدون اپراتور -خدمات اجاره بیل مکانیکی73122
خدمات اجاره پاپوش73260
خدمات اجاره پارچه73260
خدمات اجاره پارکینگ72112
هاي توقیفی اتومبیلخدمات اجاره پارگینگ 72112
خدمات اجاره پاساژ72112
خدمات اجاره پوشاک73260
بدون اپراتور -خدمات اجاره تاورکرین73122
بدون اپراتور -گیري و کنترل خدمات اجاره تجهیزات اندازه73129
تفریحی  خدمات اجاره تجهیزات73240
بدون اپراتور -خدمات اجاره تجهیزات حفاري73129
بدون اپراتور -هاي نفتی خدمات اجاره تجهیزات حوزه73129
بدون اپراتور -خدمات اجاره تجهیزات معدنی73129
 ورزشی روي آب  خدمات اجاره تجهیزات73240
خدمات اجاره تجهیزات وسایل ارتباط جمعی73125
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خدمات اجاره تریلی، بدون راننده73112
اپراتوربدون  -خدمات اجاره تیلر73121
بدون اپراتور -خدمات اجاره جرثقیل73122
حجله  خدمات اجاره73290
خدمات اجاره حوزه ارتباط مشترک مخابراتی84110
خدمات شبکه خصوصی -خدمات اجاره خطوط ارتباطی84140
خنچه عقد  خدمات اجاره73290
خدمات اجاره دادن صندوق پستی85954
دستگاه فاکسخدمات اجاره 73125
خدمات اجاره دفترهاي اداري72112
خدمات اجاره دفترهاي بازرگانی72112
خدمات اجاره دوچرخه73240
دي وي دي  خدمات اجاره73220
خدمات اجاره رستوران72112
خدمات اجاره زمین تنیس72112
خدمات اجاره زمین فوتبال72112
خدمات اجاره زمین گلف72112
بدون اپراتور -خدمات اجاره ژنراتور و توربین73129
خدمات اجاره ساختمان اداري72112
خدمات اجاره ساختمان تجاري72112
خدمات اجاره ساختمان تجاري و اداري72112
خدمات اجاره ساختمان صنعتی72112
خدمات اجاره ساختمان مسکونی72111
با چند کاربري با کاربري عمده مسکونی  هاي خدمات اجاره ساختمان72111
خدمات اجاره سالن برگزاري مراسم72112
خدمات اجاره سالن تئاتر72112
خدمات اجاره سالن سینما72112
خدمات اجاره سالن نمایشگاه72112
هاي ورزشی خدمات اجاره سالن72112
سفره عقد  خدمات اجاره73290
مسکونیخدمات اجاره سوئیت 72111
خدمات اجاره سواري، بدون راننده73111
خدمات اجاره سوله72112
سی دي  خدمات اجاره73220
خدمات شبکه خصوصی -IP VPNخدمات اجاره شبکه 84140
خدمات اجاره صندوق پستی68119
فیلم  خدمات اجاره73220
بدون اپراتور -خدمات اجاره قایق73115
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هاي تفریحی قایقخدمات اجاره 73240
خدمات اجاره کاراوان73117
 خدمات اجاره کارخانجات72112
خدمات اجاره کامیون، بدون راننده73112
خدمات اجاره کانتینر73117
بدون اپراتور -خدمات اجاره کرجی73115
بدون اپراتور -خدمات اجاره کشتی73115
خدمات اجاره کفش73260
بدون اپراتور -کمباین خدمات اجاره73121
خدمات اجاره گاراژ اختصاصی72112
صندوق خدمات اجاره گاو73123
بدون اپراتور -خدمات اجاره گریدر73122
المپ  خدمات اجاره73290
خدمات اجاره لباس داماد73260
خدمات اجاره لباس عروس73260
بدون اپراتور -خدمات اجاره لنج73115
اجاره لوازم آشپزي خدمات73230
لوازم عقد  خدمات اجاره73290
خدمات اجاره لوازم ورزشی73240
بدون اپراتور -کاري خدمات اجاره ماشین جوش73122
زنی خدمات اجاره ماشین چمن73270
بدون اپراتور -خدمات اجاره ماشین زیراکس73123
بدون اپراتور -خدمات اجاره ماشین گودبرداري73122
آالت و تجهیزات خودکاربر خدمات اجاره ماشین73270
ها در منزل، باغ یا محوطه اي آالت و تجهیزات مورد استفاده غیر حرفه خدمات اجاره ماشین73270
بدون اپراتور -ابزار خدمات اجاره ماشین73129
بدون اپراتور -هاي محاسباتی خدمات اجاره ماشین73123
استقرار کاروان  هاي ماهانه یا ساالنه مکانخدمات اجاره 72112
اداري  خدمات اجاره مبلمان73123
هاي مسکونی خدمات اجاره محل72111
کشاورزي  مستغالت  خدمات اجاره72112
خدمات اجاره مغازه72112
هاي متحرک استقرار خانه  هاي خدمات اجاره مکان72111
یا قرارداد  الزحمه حق  خدمات اجاره مالک بر اساس72230
خدمات اجاره موتورسیکلت73240
خدمات اجاره میز و صندلی73230
بدون راننده -بوس خدمات اجاره مینی73114
بدون اپراتور -خدمات اجاره نقاله73122
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نوار ویدئو  خدمات اجاره73220
اجاره و نصب داربست فلزي  خدمات54570
نصب سکوي کاراجاره و   خدمات54570
خدمات اجاره وانت، بدون راننده73112
وسایل چراغانی  خدمات اجاره73290
خدمات اجاره ویالهاي مسکونی72111
بدون اپراتور -خدمات اجاره هواپیما73116
یا قرارداد  الزحمه حق  خدمات اجاره، رهن، خرید و فروش امالک بر اساس72230
هاي مخصوص مادران مجرد خانهخدمات اجتماعی 93304
خدمات اجتماعی غیر اقامتی براي کودکان و نوجوانان معلول93492
خدمات اجتماعی مربوط به جامعه95998
ها خانه خدمات اجتماعی یتیم93302
هاي برقی ساختمان اجراي پروژه  خدمات54611
هاي پولی خدمات اجراي سیاست71110
طرح و نظارت کارهاي ساختمانیخدمات اجراي 83330
)افزارهاي بازي و قمار جز نرم به) (On-line(افزارهاي برخطی  خدمات اجراي نرم84392
ها جز گیم شوند به صورت آنالین اجرا می افزارهایی که به خدمات اجراي نرم84392
خدمات اجراي نقالی96210
خدمات اجراي نمایش روحوضی96210
اجراي نمایش سیاه بازيخدمات 96210
خدمات اجرایی ارتباطات91240
خدمات اجرایی امور مهندسی91240
خدمات اجرایی ترابري91240
خدمات اجرایی دفاع نظامی نیروي دریایی91240
خدمات اجرایی دفاع نظامی نیروي زمینی91240
خدمات اجرایی دفاع نظامی نیروي هوایی91240
هاي امور خارجه اجرایی دولت در ارتباط با وزارتخانهخدمات 91210
خدمات اجرایی کسب اطالعات91240
خدمات اجرایی مخابرات91240
)در جاي دیگر  بندي نشده طبقه(امور عمومی   به  مربوط  اجرایی   خدمات91119
ریزي اجتماعی برنامه  به  خدمات اجرایی مربوط91113
ریزي اقتصادي برنامه  به  مربوط اجرایی  خدمات91113
ها و ملزومات خدمات اجرایی مربوط به تدارک تجهیزات، ساختمان91240
خدمات اجرایی مربوط به مبله کردن محیط و تجهیز محیط به سایر امکانات ضروري براي انجام تبادالت کاال و اوراق بهادار71551
جتماعیخدمات اجرایی مرتبط با بیمه تأمین ا91310
خدمات اجرایی مرتبط با نیروهاي دفاع غیر نظامی91250
عمومی توسط دولت  اجرایی و پشتیبانی بهداشت  خدمات91122
بال هاي روباز بیس خدمات احداث استادیوم54270
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هاي روباز دو و میدانی خدمات احداث استادیوم54270
هاي روباز راگبی خدمات احداث استادیوم54270
هاي روباز فوتبال خدمات احداث استادیوم54270
رانی خدمات احداث پیست اتومبیل54270
خدمات احداث پیست دو و میدانی54270
سواري خدمات احداث پیست دوچرخه54270
خدمات احداث پیست موتورسواري54270
دور  خدمات احداث خطوط انتقال و دفع فاضالب زمینی راه54241
خدمات احداث خطوط لوله آب گرم محلی54251
خدمات احداث خطوط لوله آب محلی54251
دور  خدمات احداث خطوط لوله انتقال آب زیردریایی راه54241
دور  خدمات احداث خطوط لوله انتقال آب زیرزمینی راه54241
دور  خدمات احداث خطوط لوله انتقال زمینی آب راه54241
دور  احداث خطوط لوله انتقال زمینی سایر مواد راهخدمات 54241
دور  خدمات احداث خطوط لوله انتقال زمینی گاز راه54241
دور  خدمات احداث خطوط لوله انتقال زمینی نفت راه54241
دور  خدمات احداث خطوط لوله انتقال سایر مواد زیردریایی راه54241
دور  انتقال سایر مواد زیرزمینی راهخدمات احداث خطوط لوله 54241
دور  خدمات احداث خطوط لوله انتقال گاز زیردریایی راه54241
دور  خدمات احداث خطوط لوله انتقال گاز زیرزمینی راه54241
دور  خدمات احداث خطوط لوله انتقال نفت زیردریایی راه54241
دور  ینی راهخدمات احداث خطوط لوله انتقال نفت زیرزم54241
دور  خدمات احداث خطوط لوله انتقال و دفع فاضالب زیرزمینی راه54241
خدمات احداث خطوط لوله بخار آب محلی54251
دور  آوري آب باران راه خدمات احداث خطوط لوله جمع54241
خدمات احداث خطوط لوله فاضالب محلی54251
خدمات احداث خطوط لوله گاز محلی54251
دور  هاي نفت و گاز راه کننده خدمات احداث خطوط لوله و تفکیک54241
بال خدمات احداث زمین بیس54270
خدمات احداث زمین راگبی54270
فوتبال خدمات احداث زمین 54270
هاي بازي خدمات احداث زمین54270
خدمات احداث شهرک صنعتی54121
زیرزمینی تلویزیون کابلی محلیهاي  خدمات احداث کابل54252
خدمات احداث کارخانه صنعتی54121
خدمات احداث کارگاه صنعتی54121
دوانی خدمات احداث میادین اسب54270
خدمات احداث نیروگاه54262
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خدمات احرامی بافی88212
 خدمات احیاي زمین54320
ثانویهخدمات احیاي الستیک براي تولید مواد خام 89420
)On-line(خدمات اخبار جاري برخطی 84312
خدمات اخذ تأییدیه تحصیلی68113
یا قرارداد  الزحمه حق  خدمات اخذ ویزاي مسافرتی تورهاي خارجی بر اساس85524
حامل مخابراتیهاي  هاي تلفن عمومی یا شبکه داخلی سایر شرکت هاي حامل راه دور براي تماس خدمات اخذ هزینه از شرکت84110
المللی هاي تلفنی داخل کشوري یا بین خدمات اخذ هزینه براي ایجاد، حفظ و خاتمه تماس84110
خدمات اخذ هزینه براي تسهیالت مخابراتی مورد استفاده مشترک مانند تیر، پایه، کانال انتقال کابل84110
استفاده اختصاصیخدمات اخذ هزینه براي مدارهاي مخابراتی مورد 84110
خدمات ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت که در تهیه و اجراي ضوابط تأمین آب دخالت دارند91123
 هاي پلیس آزمایشگاه  خدمات اداره91260
 مستقر در خارج  هاي مطالعه اتاق  خدمات اداره91210
 اجراي امور منطقه  خدمات اداره91111
الزحمه یا قرارداد اره امالک غیر مسکونی اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حقخدمات اد72213
الزحمه یا قرارداد خدمات اداره امالک غیر مسکونی بر اساس پرداخت حق72212
الزحمه یا قرارداد خدمات اداره امالک مسکونی اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72213
الزحمه یا قرارداد بر اساس پرداخت حقخدمات اداره امالک مسکونی 72211
خدمات اداره امالک و اراضی شهرداري91111
خدمات اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی91111
امور بزرگراه  اداره  خدمات67420
ها امور پل  اداره  خدمات67420
امور تونل  اداره  خدمات67420
ها امور جاده  اداره  خدمات67420
ها امور خیابان  اداره  خدمات67420
خدمات اداره امور شهري شهرداري91111
)جایی بار جز جابه به(  امور فرودگاه  اداره  خدمات67610
ها امور گذرگاه  اداره  خدمات67420
خدمات اداره بانک خون91122
هاي عمومی خدمات اداره بایگانی84520
امور مربوط به تهیه منابع مالی خارجیخدمات اداره تمامی 71110
خدمات اداره خدمات دولتی مربوط مجلس شوراي اسالمی91111
خدمات اداره درامد شهرداري91111
یا قرارداد  الزحمه حق  غیرمسکونی اشتراک زمانی بر اساس  هاي ساختمان اداره   خدمات72213
یا قرارداد  الزحمه حق  بر اساسغیرمسکونی   هاي ساختمان اداره   خدمات72212
 هاي مستقر در خارج کتابخانه  خدمات اداره91210
خدمات دسترسی و بازدید -شناسی و جانورشناسی هاي گیاه خدمات اداره کردن باغ96421
بازدید - ها و مناطق حفاظت شده هاي ملی و پارک خدمات اداره کردن پارک96422
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دسترسی - ها و مناطق حفاظت شده هاي ملی و پارک ارکخدمات اداره کردن پ96422
نظارت - ها و مناطق حفاظت شده هاي ملی و پارک خدمات اداره کردن پارک96422
خدمات بلیت -هاي اپرا و موسیقی خدمات اداره کردن سالن96230
خدمات بلیت -هاي تئاتر خدمات اداره کردن سالن96230
خدمات بلیت -هاي کنسرت سالنخدمات اداره کردن 96230
هاي بیمه و بازنشستگی خدمات اداره کردن صندوق71690
خدمات اداره کل ثبت احوال استان91111
)حوزه بیمه(خدمات اداره محل اشیاي بازیافتی 71690
 ها زندانی  هاي مکان  خدمات اداره91280
 نیروهاي دائمی پلیس  خدمات اداره91260
نیروهاي کمکی پلیس  خدمات اداره91260
 پلیس  نیروهاي ویژه  خدمات اداره91260
کارگیري قطارهاي قدیمی خدمات اداره و به96910
ها فروشی بندي در خرده هاي سهمیه خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه اجراي طرح91135
ها فروشی بندي در عمده هاي سهمیه و واحدهاي برنامه دولت در زمینه اجراي طرحخدمات اداري ادارات، دفاتر 91135
خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه احیاي اراضی91131
خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه بررسی و درجه بندي محصوالت کشاورزي91131
مات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه بهسازي و توسعه اراضیخد91131
پزشکی براي مزارع خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه تأمین خدمات دام91131
گردشگريخدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه توزیع اطالعات 91136
سازي و انبارداري خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه تهیه و نظارت بر مقررات مربوط به ذخیره91135
داري داري و رستوران خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه تهیه و نظارت بر مقررات مربوط به هتل91135
هاي زراعی خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه حفاظت زمین91131
کننده خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه حمایت از مصرف91135
خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه خدمات حمایت از گردشگران91136
خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه ریشه کنی آفات91131
ریشه کنی امراض گیاهی  خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه91131
خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه ریشه کنی جانوران موذي91131
اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه سوخت اتمی خدمات91132
خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه سوخت جامد91132
خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه سوخت غیر تجاري مانند الکل91132
دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه سوخت غیر تجاري مانند چوبخدمات اداري ادارات، 91132
خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه سوخت غیر تجاري مانند ضایعات چوب91132
خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه سوخت معدنی91132
هاي تبلیغاتی ات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه فعالیتخدمات اداري ادار91136
خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه کنترل آفات91131
ها خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه کنترل قیمت91135
برنامه دولت در زمینه گاز طبیعی خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي91132
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سازي سوخت جامد خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه مقرات مربوط به استفاده و ذخیره91132
خدمات اداري ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در زمینه نفت خام91132
دولت - خدمات اداري ارتباطات91240
دولت -دمات اداري امور مهندسیخ91240
خدمات اداري ترابري91240
هاي غیر نظامی به کشورهاي در حال توسعه خدمات اداري توسط ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت براي کمک91220
نظامی اعزامی به  هاي هاي رسمی کمک خدمات اداري توسط ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در ارتباط با هیئت91230

کشورهاي خارجی
هاي نظامی اعزامی وابسته به  هاي رسمی کمک خدمات اداري توسط ادارات، دفاتر و واحدهاي برنامه دولت در ارتباط با هیئت91230

المللی هاي نظامی بین ها یا پیمان سازمان
ها و مؤسسات عالی اداري حفاظت پلیس از بانک  خدمات91260
اي و محلی ت اداري در زمینه اجراییات و قانونگذاري توسط نهادهاي مرکزي، منطقهخدما91111
خدمات اداري دفاع نظامی نیروي دریایی91240
خدمات اداري دفاع نظامی نیروي زمینی91240
خدمات اداري دفاع نظامی نیروي هوایی91240
به دفاع خدمات اداري دولت براي تحقیقات توسعه تجربی مربوط91240
خدمات اداري دولت براي تحقیقات کاربردي دفاعی91240
خدمات اداري دولت در ارتباط با اعزام نیرو به نیروهاي حافظ صلح91230
هاي ویژه کارمندان دولت خدمات اداري دولت در ارتباط با بیمه بازماندگان غیر از طرح91320
و تأدیبخدمات اداري دولت در ارتباط با حبس 91280
هاي مدنی و کیفري، محاکم نظامی و نظام حقوقی خدمات اداري دولت در ارتباط با دادگاه91270
هاي حقوقی خدمات اداري دولت در ارتباط با صدور حکم و تفسیر قانون، شامل قضاوت در پرونده91270
يهاي بیمه ناتوانی ناشی از پیر خدمات اداري دولت در ارتباط با طرح91320
هاي پرداخت بیمه بازنشستگی به کارمندان دولت خدمات اداري دولت در ارتباط با طرح91320
خدمات اداري دولت در ارتباط با کمک به نیروهاي حافظ صلح91230
صورت وام هاي نظامی بالعوض یا به خدمات اداري دولت در ارتباط با کمک91230
محاکم نظامی خدمات اداري دولت در ارتباط با91270
خدمات اداري دولت در ارتباط با نظام حقوقی91270
هاي امور خارجه خدمات اداري دولت در ارتباط با وزارتخانه91210
خدمات اداري دولت در زمینه آبیاري91137
بندي طبقهها و روندهاي کلی پرسنلی در ارتباط با ارزیابی و  خدمات اداري دولت در زمینه اجراي سیاست91191
ها و روندهاي کلی پرسنلی در ارتباط با اعمال مقررات دستگاه اداري خدمات اداري دولت در زمینه اجراي سیاست91191
هاي تعیین سطح ها و روندهاي کلی پرسنلی در ارتباط با روش خدمات اداري دولت در زمینه اجراي سیاست91191
ها و روندهاي کلی پرسنلی در ارتباط با شرح وظایف سیاست خدمات اداري دولت در زمینه اجراي91191
اي براي کاهش نرخ بیکاري اي ملی و منطقه هاي توسعه خدمات اداري دولت در زمینه اجراي سیاست91138
خدمات اداري دولت در زمینه اجراي ضوابط در زمینه استانداردهاي ساختمان91133
هاي چندمنظوره اجراي طرحخدمات اداري دولت در زمینه 91137
هاي ارتباطات خدمات اداري دولت در زمینه اجراي مقررات براي سیستم91134
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ها خدمات اداري دولت در زمینه احیاي جنگل91131
خدمات اداري دولت در زمینه اداره امور مربوط به واگذاري حق انحصاري91138
هاي شکار و پشتیبانی حفاظتگاه خدمات اداري دولت در زمینه اداره کردن91131
هاي پرورش ماهی خدمات اداري دولت در زمینه اداره کردن و پشتیبانی مکان91131
آموزشی  و سایر مؤسسات  مدارس  خدمات اداري دولت در زمینه اداره91121
خدمات اداري دولت در زمینه ارتباطات91134
)متفاوت با استانداردهاي ساخت و ساز(وضعیت مسکن و استانداردهاي آن  خدمات اداري دولت در زمینه ارزیابی91123
خدمات اداري دولت در زمینه استانداردهاي آلودگی91123
   مقررات  تنظیم  خدمات - خدمات اداري دولت در زمینه استانداردهاي ساختمان91133
ت براي واحدهاي مسکونی دولتی ارزان قیمتخدمات اداري دولت در زمینه استانداردهاي قابلیت سکون91123
استانداردهاي ایمنی  توسعه - خدمات اداري دولت در زمینه استخراج91133
 اطالعات  خدمات - خدمات اداري دولت در زمینه استخراج91133
پشتیبانی  به  مربوط  خدمات - خدمات اداري دولت در زمینه استخراج91133
بر استانداردهاي ایمنی  نظارت - دولت در زمینه استخراجخدمات اداري 91133
 صدور پروانه - ساختمان  خدمات اداري دولت در زمینه اشغال91133
خدمات اداري دولت در زمینه اصالحات ارضی و تعیین وضعیت اراضی91131
رسانی در مورد آلودگی خدمات اداري دولت در زمینه اطالع91123
هاي مختلف بازرگانی اداري دولت در زمینه اعطاي امتیاز به بخشخدمات 91138
پزشکی خدمات اداري دولت در زمینه امور دام91131
گیري و شکار خدمات اداري دولت در زمینه امور ماهی91131
 مقررات  توسعه - خدمات اداري دولت در زمینه ایمنی ساختمان91133
 بر مقررات  نظارت - زمینه ایمنی ساختمانخدمات اداري دولت در 91133
 استانداردها  توسعه - خدمات اداري دولت در زمینه ایمنی معادن91133
 بر استانداردها  نظارت - خدمات اداري دولت در زمینه ایمنی معادن91133
معدنی  خدمات اداري دولت در زمینه بازاریابی منابع91133
در زمینه بازاریابی مواد معدنی خدمات اداري دولت91133
هاي مختلف بازرگانی خدمات اداري دولت در زمینه بازرسی بخش91138
آموزشی  و سایر مؤسسات  خدمات اداري دولت در زمینه بازرسی مدارس91121
ریزي امکانات حمل و نقل دریایی خدمات اداري دولت در زمینه برنامه91134
ریزي باندهاي پرواز در زمینه برنامه خدمات اداري دولت91134
ها ریزي بزرگراه خدمات اداري دولت در زمینه برنامه91134
ها ریزي بستر جاده خدمات اداري دولت در زمینه برنامه91134
ها هاي فرودگاه ریزي پایانه خدمات اداري دولت در زمینه برنامه91134
ها ریزي جاده خدمات اداري دولت در زمینه برنامه91134
ریزي خطوط ریلی خدمات اداري دولت در زمینه برنامه91134
ریزي خطوط لوله خدمات اداري دولت در زمینه برنامه91134
ها و تجهیزات ثابت مربوط به حمل و نقل هوایی ریزي سازه خدمات اداري دولت در زمینه برنامه91134
هاي ارتباطات ریزي سیستم برنامهخدمات اداري دولت در زمینه 91134
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هاي چندمنظوره ریزي طرح خدمات اداري دولت در زمینه برنامه91137
هاي تولید صنعتی خدمات اداري دولت در زمینه بهبود وضعیت کارگاه91133
برداري مواد معدنی  خدمات اداري دولت در زمینه بهره91133
سازي امکانات حمل و نقل دریایی بهینهخدمات اداري دولت در زمینه 91134
سازي باندهاي پرواز خدمات اداري دولت در زمینه بهینه91134
ها سازي بزرگراه خدمات اداري دولت در زمینه بهینه91134
ها سازي بستر جاده خدمات اداري دولت در زمینه بهینه91134
برداري از منابع جنگلی  سازي بهره خدمات اداري دولت در زمینه بهینه91131
ها هاي فرودگاه سازي پایانه خدمات اداري دولت در زمینه بهینه91134
ها سازي جاده خدمات اداري دولت در زمینه بهینه91134
سازي خطوط ریلی خدمات اداري دولت در زمینه بهینه91134
سازي خطوط لوله خدمات اداري دولت در زمینه بهینه91134
ها و تجهیزات ثابت مربوط به حمل و نقل هوایی سازي سازه خدمات اداري دولت در زمینه بهینه91134
هاي ارتباطات سازي سیستم خدمات اداري دولت در زمینه بهینه91134
هاي مرتبط با ارتقاي نظم و امنیت عمومی خدمات اداري دولت در زمینه پشتیبانی کلی فعالیت91290
گیري و شکار داري، ماهی رسانی برخدمات کشاورزي، جنگل اداري دولت در زمینه پشتیبانی و اطالعخدمات 91131
خدمات اداري دولت در زمینه تأمین آب91123
خدمات اداري دولت در زمینه تبادل نیروي کار91138
خدمات اداري دولت در زمینه تثبیت بازارهاي زمین91131
در زمینه تحقیق و توسعه تجربی در زمینه کشاورزيخدمات اداري دولت 91131
هاي کلی اقتصادي خدمات اداري دولت در زمینه تدوین سیاست91138
خدمات اداري دولت در زمینه تسهیالت براي تولید برق91137
خدمات اداري دولت در زمینه تفریح و سرگرمی91137
معابرخدمات اداري دولت در زمینه تمیز کردن 91123
خدمات اداري دولت در زمینه تنظیم بازارهاي کاال و سهام91138
خدمات اداري دولت در زمینه تنظیم صادرات و واردات91138
هاي کلی اقتصادي خدمات اداري دولت در زمینه تنظیم فعالیت91138
 توسعه - ایمنی ساختمان  مقررات  خدمات اداري دولت در زمینه تنظیم91133
 نظارت - ایمنی ساختمان  مقررات  خدمات اداري دولت در زمینه تنظیم91133
هاي کلی اقتصادي خدمات اداري دولت در زمینه تنظیم یا حمایت از فعالیت91138
 استانداردهاي ایمنی معادن  خدمات اداري دولت در زمینه توسعه91133
اي ارتباطاته خدمات اداري دولت در زمینه توسعه سیستم91134
هاي چندمنظوره خدمات اداري دولت در زمینه توسعه طرح91137
خدمات اداري دولت در زمینه توسعه کلی جامعه محلی91123
)متفاوت با استانداردهاي ساخت و ساز(خدمات اداري دولت در زمینه توسعه وضعیت مسکن و استانداردهاي آن 91123
هاي زمان  زمینه تهیه تدارکات براي استفاده اضطراري جمعیت محلی در صورت وقوع بالیا و بحرانخدمات اداري دولت در 91290

صلح
بندي ها و روندهاي کلی پرسنلی در ارتباط با ارزیابی و طبقه خدمات اداري دولت در زمینه تهیه سیاست91191
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نلی در ارتباط با اعمال مقررات دستگاه اداريها و روندهاي کلی پرس خدمات اداري دولت در زمینه تهیه سیاست91191
ها و روندهاي کلی پرسنلی در ارتباط با انتخاب و ارتقا خدمات اداري دولت در زمینه تهیه سیاست91191
ها و روندهاي کلی پرسنلی در ارتباط با شرح وظایف خدمات اداري دولت در زمینه تهیه سیاست91191
زمینه تهیه ضوابط در زمینه استانداردهاي ساختمان خدمات اداري دولت در91133
خدمات اداري دولت در زمینه تهیه مقررات اکتشاف91133
هاي ارتباطات خدمات اداري دولت در زمینه تهیه مقررات براي سیستم91134
رتقاي نظم و امنیت عمومیهاي مرتبط با ا خدمات اداري دولت در زمینه تهیه و تدوین خط مشی کلی در زمینه فعالیت91290
ها و مقررات کلی کار خدمات اداري دولت در زمینه تهیه و تدوین و اجراي سیاست91138
گیري و شکار خدمات اداري دولت در زمینه تهیه و نظارت بر مقررات مانند صدور مجوزهاي ماهی91131
هاي محلی خدمات اداري دولت در زمینه جشن91124
هاي ملی اداري دولت در زمینه جشنخدمات 91124
اي هاي منطقه خدمات اداري دولت در زمینه جشن91124
آوري و دفع زباله و پسماند خدمات اداري دولت در زمینه جمع91123
داري خدمات اداري دولت در زمینه جنگل91131
نهادهاي مذهبیداري و دایر نگه داشتن  خدمات اداري دولت در زمینه حفظ و نگه91124
خدمات اداري دولت در زمینه حمایت از بازارهاي کاال و سهام91138
هاي فرهنگی هاي فعال در زمینه ارتقاي فعالیت خدمات اداري دولت در زمینه حمایت از سازمان91124
خدمات اداري دولت در زمینه حمایت از صادرات و واردات91138
هاي کلی اقتصادي زمینه حمایت از فعالیتخدمات اداري دولت در 91138
خدمات اداري دولت در زمینه حمایت از مراکز فرهنگی91124
خدمات اداري دولت در زمینه حمایت از هنرمندان91124
اي خدمات اداري دولت در زمینه حمل و نقل جاده91134
خدمات اداري دولت در زمینه حمل و نقل دریایی91134
خدمات اداري دولت در زمینه حمل و نقل ریلی91134
خدمات اداري دولت در زمینه حمل و نقل هوایی91134
 اداري استانداردهاي ساختمان  خدمات اداري دولت در زمینه خدمات91133
هاي آموزشی فعالیت  به  اداري مربوط  خدمات اداري دولت در زمینه خدمات91121
آموزشی  مؤسسات  به  اداري مربوط  در زمینه خدمات خدمات اداري دولت91121
هاي زمان صلح رسانی در صورت وقوع بالیا و بحران خدمات اداري دولت در زمینه خدمات اطالع91290
آموزشی  و سایر مؤسسات  پشتیبانی مدارس  خدمات اداري دولت در زمینه خدمات91121
عمومی آموزشی  اطالعات  به  مربوط  تخدما خدمات اداري دولت در زمینه 91121
سازي مواد معدنی خدمات اداري دولت در زمینه ذخیره91133
خدمات اداري دولت در زمینه روشنایی معابر91123
سازي براي تحرک کار خدمات اداري دولت در زمینه زمینه91138
خدمات اداري دولت در زمینه ساخت اماکن مسافرپذیر91135
ها خدمات اداري دولت در زمینه ساخت رستوران91135
هاي چندمنظوره خدمات اداري دولت در زمینه ساخت طرح91137
خدمات اداري دولت در زمینه ساخت و ساز امکانات حمل و نقل دریایی91134
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خدمات اداري دولت در زمینه ساخت و ساز باندهاي پرواز91134
ها زمینه ساخت و ساز بزرگراهخدمات اداري دولت در 91134
ها خدمات اداري دولت در زمینه ساخت و ساز بستر جاده91134
ها هاي فرودگاه خدمات اداري دولت در زمینه ساخت و ساز پایانه91134
ها خدمات اداري دولت در زمینه ساخت و ساز جاده91134
خدمات اداري دولت در زمینه ساخت و ساز خطوط ریلی91134
خدمات اداري دولت در زمینه ساخت و ساز خطوط لوله91134
ها و تجهیزات ثابت مربوط به حمل و نقل هوایی خدمات اداري دولت در زمینه ساخت و ساز سازه91134
ها خدمات اداري دولت در زمینه ساخت هتل91135
سیم هاي ارتباطات بی خدمات اداري دولت در زمینه سیستم91134
هاي ارتباطات پستی خدمات اداري دولت در زمینه سیستم91134
هاي ارتباطات تلفنی خدمات اداري دولت در زمینه سیستم91134
هاي ارتباطات تلگرافی خدمات اداري دولت در زمینه سیستم91134
هاي ارتباطات کابلی خدمات اداري دولت در زمینه سیستم91134
هاي مخابراتی هاي ارتباطات ماهواره در زمینه سیستمخدمات اداري دولت 91134
خدمات اداري دولت در زمینه شرایط کار91138
 ساختمان  خدمات اداري دولت در زمینه صدور گواهی اشتغال91133
خدمات اداري دولت در زمینه صدور مجوز قطع درخت91131
هاي جنگلی فعالیتخدمات اداري دولت در زمینه ضوابط نحوه اداره 91131
خدمات اداري دولت در زمینه طراحی اماکن مسافرپذیر91135
خدمات اداري دولت در زمینه طراحی امکانات حمل و نقل دریایی91134
خدمات اداري دولت در زمینه طراحی باندهاي پرواز91134
ها خدمات اداري دولت در زمینه طراحی بزرگراه91134
ها اداري دولت در زمینه طراحی بستر جادهخدمات 91134
ها هاي فرودگاه خدمات اداري دولت در زمینه طراحی پایانه91134
ها خدمات اداري دولت در زمینه طراحی جاده91134
خدمات اداري دولت در زمینه طراحی خطوط ریلی91134
خدمات اداري دولت در زمینه طراحی خطوط لوله91134
ها خدمات اداري دولت در زمینه طراحی رستوران91135
ها و تجهیزات ثابت مربوط به حمل و نقل هوایی خدمات اداري دولت در زمینه طراحی سازه91134
هاي چندمنظوره خدمات اداري دولت در زمینه طراحی طرح91137
ها خدمات اداري دولت در زمینه طراحی هتل91135
هاي ارتباطات در زمینه عملکرد سیستم خدمات اداري دولت91134
خدمات اداري دولت در زمینه فعال نگه داشتن شبکه فاضالب91123
هاي تولید صنعتی ریزي شده براي توسعه کارگاه هاي برنامه خدمات اداري دولت در زمینه فعالیت91133
هاي کلی رونق تجاري خدمات اداري دولت در زمینه فعالیت91138
خدمات اداري دولت در زمینه کشف مواد معدنی91133
المللی یا از طرق  هاي بین هاي اقتصادي به کشورهاي در حال توسعه، از طریق سازمان خدمات اداري دولت در زمینه کمک91220
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دیگر

خدمات اداري دولت در زمینه کنترل آفت91131
دهاي مسکونی دولتی ارزان قیمتخدمات اداري دولت در زمینه کنترل اجاره براي واح91123
خدمات اداري دولت در زمینه کنترل سیل91137
هاي کلی درامد خدمات اداري دولت در زمینه کنترل91138
خدمات اداري دولت در زمینه گردشگري و ترویج گردشگري91136
هاي تولید صنعتی خدمات اداري دولت در زمینه گسترش کارگاه91133
اداري دولت در زمینه مدیریت اراضی کشاورزي خدمات91131
هاي مرتبط با ارتقاي نظم و امنیت عمومی خدمات اداري دولت در زمینه مدیریت کلی فعالیت91290
آموزشی  و سایر مؤسسات  مدارس  خدمات اداري دولت در زمینه مدیریت91121
خدمات اداري دولت در زمینه مسکن91123
اداري دولت در زمینه مسکن براي افراد با نیازهاي خاصخدمات 91123
خدمات اداري دولت در زمینه مسکن براي عموم مردم91123
کاري خدمات اداري دولت در زمینه معدن91133
خدمات اداري دولت در زمینه ناوبري91137
 خدمات اداري دولت در زمینه نظارت بر استانداردهاي ایمنی معادن91133
هاي مختلف بازرگانی خدمات اداري دولت در زمینه نظارت بر بخش91138
خدمات اداري دولت در زمینه نظارت بر مقررات اکتشاف91133
هاي تجارت و ورود به بازار خدمات اداري دولت در زمینه نظارت کلی بر انحصارها و سایر محدودیت91138
هاي مرتبط با ارتقاي نظم و امنیت عمومی کلی فعالیتخدمات اداري دولت در زمینه نظارت 91290
)متفاوت با استانداردهاي ساخت و ساز( خدمات اداري دولت در زمینه نظارت وضعیت مسکن و استانداردهاي آن91123
خدمات اداري دولت در زمینه نظافت91123
ییداري امکانات حمل و نقل دریا خدمات اداري دولت در زمینه نگه91134
داري باندهاي پرواز خدمات اداري دولت در زمینه نگه91134
ها داري بزرگراه خدمات اداري دولت در زمینه نگه91134
ها داري بستر جاده خدمات اداري دولت در زمینه نگه91134
ها هاي فرودگاه داري پایانه خدمات اداري دولت در زمینه نگه91134
ها داري جاده در زمینه نگهخدمات اداري دولت 91134
داري خطوط ریلی خدمات اداري دولت در زمینه نگه91134
داري خطوط لوله خدمات اداري دولت در زمینه نگه91134
ها و تجهیزات ثابت مربوط به حمل و نقل هوایی داري سازه خدمات اداري دولت در زمینه نگه91134
واگذاري نام تجاري و حق چاپ و تکثیرخدمات اداري دولت در زمینه 91138
خدمات اداري دولت مربوط به آشیانه هواپیما91134
احیاي اراضی  به  اداري دولت مربوط  خدمات91131
ها ریزي ماهی ها و محل تخم خدمات اداري دولت مربوط به اداره و حمایت از شکارگاه91131
هاي دولتی خصوصیسازي شرکتبه امور   اداري دولت مربوط  خدمات91138
انرژي  به  اداري دولت مربوط  خدمات91132
اي انرژي هسته  به  اداري دولت مربوط  خدمات91132
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خدمات اداري دولت مربوط به بازاریابی91133
کشاورزي  بندي محصوالت بازرسی و درجه  به  اداري دولت مربوط  خدمات91131
مربوط به باند فرودگاهخدمات اداري دولت 91134
هاي ارتباطی ریزي و توسعه و ایجاد و بهبود سیستم برنامه  به  اداري دولت مربوط  خدمات91134
اراضی  بهبود و توسعه  به  اداري دولت مربوط  خدمات91131
هاي گیاهی بیماري  به  اداري دولت مربوط  خدمات91131
هاي مسافربري پایانهخدمات اداري دولت مربوط به 91134
پزشکی براي مزارع تأمین خدمات دام  به  اداري دولت مربوط  خدمات91131
تثبیت بازارهاي کشاورزي  به  اداري دولت مربوط  خدمات91131
خدمات اداري دولت مربوط به تثبیت زمین91131
انسانی  اداري دولت مربوط به تحقیقات  خدمات91114
بنیادي  اداري دولت مربوط به تحقیقات  خدمات91114
 خاص  داراي نظم  اداري دولت مربوط به تحقیقات  خدمات91114
علوم اجتماعی  تحقیقات  به  اداري دولت مربوط  خدمات91114
علوم طبیعی  تحقیقات  به  اداري دولت مربوط  خدمات91114
کشاورزي و توسعه تجربیبه تحقیقات   اداري دولت مربوط  خدمات91131
 منظم  اداري دولت مربوط به تحقیقات  خدمات91114
خدمات اداري دولت مربوط به تسهیالت انتقال آب91134
 تفریح  به  اداري دولت مربوط  خدمات91124
به تنظیم مقررات اداره امور جنگل  مربوط اداري دولت   خدمات91131
به تنظیم مقررات انحصارات  ربوطاداري دولت م  خدمات91138
جنگلکاري  به  اداري دولت مربوط  خدمات91131
خدمات اداري دولت مربوط به حفاظت از معادن91133
پزشکی به دام  اداري دولت مربوط  خدمات91131
آهن خدمات اداري دولت مربوط به راه91134
حشرات موذيکنی  ریشه  به  اداري دولت مربوط  خدمات91131
به سازمان بورس  اداري دولت مربوط  خدمات91138
رسی به سازمان حساب  اداري دولت مربوط  خدمات91138
هاي منقول و تجهیزات مربوط به حمل و نقل هوایی خدمات اداري دولت مربوط به سایر سازمان91134
نظامی  سوخت  به  اداري دولت مربوط  خدمات91132
هاي غیر تجاري سوخت  به  اداري دولت مربوط  خدمات91132
هاي ارتباطی بدون سیم و ماهوارهاي سیستم  به  اداري دولت مربوط  خدمات91134
 جنگل  درختان  برش  صدور پروانه  به  اداري دولت مربوط  خدمات91131
شکار  صدور پروانه  به  اداري دولت مربوط  خدمات91131
گیري ماهی  صدور پروانه  به  اداري دولت مربوط  خدمات91131
به عقالیی کردن برداشت از منابع جنگل  اداري دولت مربوط  خدمات91131
 فرهنگ به   خدمات اداري دولت مربوط91124
خدمات اداري دولت مربوط به کشف معادن91133
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هاي هوانوردي خدمات اداري دولت مربوط به کمک91134
 آفات  کنترل  به  اداري دولت مربوط  خدمات91131
گاز طبیعی  به  اداري دولت مربوط  خدمات91132
به مؤسسات استانداردکننده  اداري دولت مربوط  خدمات91138
 مذهب  به  مربوط  خدمات اداري دولت91124
 استخراجبر استانداردهاي ایمنی   خدمات اداري دولت مربوط به نظارت91133
 ایمنی ساختمان  بر مقررات  خدمات اداري دولت مربوط به نظارت91133
 نفت  به  اداري دولت مربوط  خدمات91132
ها هتل و اقامتگاه  به  اداري دولت مربوط  خدمات91135
ها خدمات اداري دولت مرتبط با اداره تیمارستان91280
ها و سایر مراکز حبس و بازپروري مجرمان اداره زندانخدمات اداري دولت مرتبط با 91280
هاي زندانیان خدمات اداري دولت مرتبط با اداره کارگاه91280
هاي اصالح و تربیت خدمات اداري دولت مرتبط با اداره کانون91280
خدمات اداري دولت مرتبط با اداره مزارع زندانیان91280
خدمات اداري شهرداري91111
خدمات اداري کسب اطالعات91240
خدمات اداري مخابرات91240
خدمات اداري مختلط85940
 ها زندانی  هاي مکان  اداره  به  اداري مربوط  خدمات91280
)در جاي دیگر  بندي نشده طبقه(امور عمومی   به  اداري مربوط   خدمات91119
 انتخابات  به  اداري مربوط  خدمات91119
خدمات اداري مربوط به برنامه تأمین اجتماعی زایمان91310
ریزي اجتماعی برنامه  به  اداري مربوط  خدمات91113
هاي حقوق سالمندي خدمات اداري مربوط به برنامه91320
هاي حقوقی درمان بیماري خدمات اداري مربوط به برنامه91310
دوران از کار افتادگیهاي  خدمات اداري مربوط به برنامه91310
هاي مستمریبگیران غیر از کارکنان دولت خدمات اداري مربوط به برنامه91320
هاي ناتوانی و معلولیت خدمات اداري مربوط به برنامه91320
ها و ملزومات خدمات اداري مربوط به تدارک تجهیزات، ساختمان91240
هاي غیر مسکونی یجاد بنا و سایر انواع ساختمانخدمات اداري مربوط به قرارداد براي ا83213
هاي ساختمانی مسکونی خدمات اداري مربوط به قرارداد و تهیه نقشه معماري براي پروژه83212
 اجاره  اسکان  صالحیت  و موازین  کنترل  به  اداري مربوط  خدمات91123
خدمات اداري مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی91310
خدمات اداري مرتبط با پرداخت کمک هزینه به خانوارها بر مبناي تعداد فرزندان صرفنظر از نیازهاي آنان91340
خدمات اداري مرتبط با پرداخت کمک هزینه به خانوارهایی که فرزندان تحت سرپرستی دارند صرفنظر از اینکه در خانوار عضو 91340

داراي درامد وجود دارد یا خیر
اداري مرتبط با نیروهاي دفاع غیر نظامیخدمات 91250
خدمات اداري نیروهاي ذخیره و پشتیبانی91240
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اداري و اجرایی پلیس در مرزها  خدمات91260
اداري و اجرایی پلیس گاردهاي ساحلی  خدمات91260
مقامات دولتیخدمات اداري و اجرایی توسط نیروهاي دائمی و موقت پلیس با تأمین بودجه از طرف 91260
خدمات اداري و اجرایی توسط نیروهاي دائمی و موقت پلیس بندرگاه با تأمین بودجه از طرف مقامات دولتی91260
خدمات اداري و اجرایی توسط نیروهاي دائمی و موقت پلیس مرزي با تأمین بودجه از طرف مقامات دولتی91260
ائمی و موقت سایر نیروهاي پلیس ویژه با تأمین بودجه از طرف مقامات دولتیخدمات اداري و اجرایی توسط نیروهاي د91260
خدمات اداري و اجرایی توسط نیروهاي دائمی و موقت گارد ساحلی با تأمین بودجه از طرف مقامات دولتی91260
ها کارمندان دولت و بازماندگان آنهاي بیمه بازنشستگی و ناتوانی براي  خدمات اداري و اجرایی در ارتباط با طرح91320
خدمات اداري و اجرایی دولت براي امور کلی کارکنان، صرفنظر از اینکه به یک فعالیت خاص مرتبط باشند91191
ها در خارج از کشور خدمات اداري و اجرایی دولت در ارتباط با تأسیس و حمایت کتابخانه91210
المللی هاي بین ر ارتباط با دفاتر نمایندگی سازمانخدمات اداري و اجرایی دولت د91210
هاي مطالعه و مراکز خدمات ارجاعی در خارج از کشور خدمات اداري و اجرایی دولت در ارتباط با سالن91210
هاي دیپلماتیک و کنسولی مستقر در خارج از کشور خدمات اداري و اجرایی دولت در ارتباط با هیئت91210
هاي اجتماعی دولت براي جبران قطع دائم درامد به دلیل ناتوانی بخشی از بدن یا  هاي کمک اداري و اجرایی طرح خدمات91320

ناتوانی کامل
نشانی خدمات اداري و اجرایی مرتبط با آتش91260
ریزي اقتصادي و اجتماعی فراگیر خدمات اداري و اجرایی مرتبط با برنامه91113
اجرایی مرتبط با پرداخت مستمري براي قطع درامد به دلیل بیماري خدمات اداري و91310
خدمات اداري و اجرایی مرتبط با پرداخت مستمري براي قطع درامد به دلیل زایمان91310
خدمات اداري و اجرایی مرتبط با پرداخت مستمري براي قطع درامد به دلیل ناتوانی موقت91310
نشانی با تأمین  هاي آتش سوزي توسط مأموران دائمی و موقت ایستگاه مرتبط با پیشگیري از آتش خدمات اداري و اجرایی91260

بودجه از طرف مقامات دولتی
خدمات اداري و پشتیبانی مرتبط با تحقیقات کاربردي و توسعه تجربی در حوزه دفاع نظامی91240
ها اداري واجرایی پلیس در بندرگاه  خدمات91260
دمات اداري، اجرایی و پشتیبانی دولت در ارتباط با بیمه بیکاريخ91330
خدمات اداري، اجرایی و پشتیبانی دولت در ارتباط با پرداخت حقوق تحت بیمه اجتماعی به منظور جبران خسارت افراد در 91330

نتیجه قطع درامد به دلیل بیکاري
ارتباط با پرداخت کمک هزینه به خانوارهایی که فرزندان تحت سرپرستی دارندخدمات اداري، اجرایی و پشتیبانی دولت در 91340
مرزي رسانی و فرهنگی برون هاي اطالع خدمات اداري، اجرایی و پشتیبانی دولت در زمینه فعالیت91210
خدمات اداري، اجرایی و نظارتی مرتبط با اطالعات نظامی91240
نظارتی مرتبط با مهندسی، حمل و نقل و ارتباطات نظامیخدمات اداري، اجرایی و 91240
هاي ملزومات خدمات اداري، اجرایی و نظارتی مرتبط با نیروها و یگان91240
خدمات اداري، اجرایی و نظارتی مرتبط با نیروهاي دفاع نظامی91240
خدمات اداري، اجرایی و نظارتی مرتبط با نیروهاي دفاعی دریایی91240
خدمات اداري، اجرایی و نظارتی مرتبط با نیروهاي دفاعی زمینی91240
خدمات اداري، اجرایی و نظارتی مرتبط با نیروهاي دفاعی هوایی و فضایی91240
خدمات اداري، اجرایی و نظارتی مرتبط با نیروهاي ذخیره و کمکی وابسته به وزارت دفاع91240
خدمات ادیومتري93199
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صورت شخصی دست آمده به ات ارایه اطالعات اکتشاف و ارزیابی مواد معدنی، بهخدم83413
هاي راهنما و غیره خدمات ارایه اطالعات به بازدیدکنندگان و بازدیدکنندگان احتمالی در مورد اماکن توریستی، ارایه جزوه85562
سنجی،  نگاري، گرانی هاي لرزه هاي مختلف مانند روش روشهاي زیرزمینی به  خدمات ارایه اطالعات در مورد اشکال الیه83412

هاي زیرزمینی هاي مطالعه الیه سنجی و سایر روش مغناطیس
هاي بسته پایه در قبال دریافت مبلغی اضافه بر حق اشتراک پایه  هاي منتخب مشترکان به عالوه برنامه خدمات ارایه برنامه84633

)MDS(اي یا پایگاه داده سیار  ماهوارههاي کابلی،  ماهانه براي تلویزیون
هاي تجاري مربوط به امور مالی، مانند پروسه معامالت مالی، پروسه کارت اعتباري،  هاي خدماتی پروسه خدمات ارایه بسته83117

خدمات پرداخت، خدمات پرداخت وام
صنایع خاص هاي تجاري مربوط به بازار عمودي هاي خدماتی پروسه خدمات ارایه بسته83117
سرویس راهنمایی، مرکز /هاي تجاري مربوط به مدیریت روابط مشتري، مانند مرکز هاي خدماتی پروسه خدمات ارایه بسته83117

تلفن، خدمات مشتري
لیست هاي تجاري مربوط به منابع انسانی، مانند مدیریت امور مزایاي کارکنان، تهیه  هاي خدماتی پروسه خدمات ارایه بسته83117

حقوق، مدیریت کارکنان
هاي تجاري هاي خدماتی سایر پروسه خدمات ارایه بسته83117
آالت و امکانات، براي پشتیبانی، اجرا و مدیریت  هاي خدماتی شامل تکنولوژي اطالعات، نیروي کار، ماشین خدمات ارایه بسته83117

یک پروسه تجاري
هاي هوایی بینی جریانات هوا و وضعیت ز وضعیت جوي و پیشهاي هواشناسی ا خدمات ارایه تحلیل83430
یا قرارداد  الزحمه حق  اقامتی بر اساس  ارایه تسهیالت  خدمات85521
ها افزاري و تهیه آن افزاري و نرم خدمات ارایه توصیه در مواردي همچون نیازهاي سخت83131
هاي بهبود بخشیدن به چهره یک سازمان یا شخص و روابط آن  در زمینه روشخدمات ارایه توصیه و راهنمایی و کمک اجرایی 83121

داران و غیره دهندگان، سهام با مردم، دولت، راي
خدمات ارایه توصیه و راهنمایی و کمک اجرایی در زمینه مدیریت پشتیبانی83116
ه عرضه متمرکزخدمات ارایه توصیه و راهنمایی و کمک اجرایی در زمینه مدیریت زنجیر83116
اي، صنعتی یا توریستی خدمات ارایه توصیه و راهنمایی و کمک اجرایی مرتبط با توسعه منطقه83129
خدمات ارایه توصیه یا نظر کارشناسی در مورد امور فنی مرتبط با استفاده از تکنولوژي اطالعات83131
امور معماريخدمات ارایه توصیه، انجام مطالعه و ارایه گزارش در 83211
انداز خدمات ارایه توصیه، انجام مطالعه و ارایه گزارش در امور معماري چشم83231
خدمات ارایه خدمات در رابطه با زایمان دام83520
خدمات ارایه خدمات مدیریت راهبردي از طرف دفتر مرکزي یک شرکت یا بنگاه به سایر واحدهاي آن شرکت یا بنگاه83118
خدمات ارایه خدمات ویژه تماس تلفنی ثابت به همراه خدمت تأمین دسترسی84121
اي براي حیوانات خانگی خدمات ارایه راهنماییهاي تغذیه83510
ها اي براي حیوانات غیر از حیوانات خانگی و دام خدمات ارایه راهنماییهاي تغذیه83590
ها داماي براي  خدمات ارایه راهنماییهاي تغذیه83520
خدمات ارایه شده از نوع غیر جنایی دارالوکاله82120
خدمات ارایه شده از نوع غیر جنایی در دارالوکاله82120
خدمات ارایه شده از نوع غیر جنایی در دفاتر وکالت82120
خدمات ارایه شده از نوع غیر جنایی در دفتر خدمات حقوقی82120
غیر جنایی در دفتر وکالت خدمات ارایه شده از نوع82120
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خدمات ارایه شده به زندانیان بدهکار مالی93590
هاي پزشکی آزمایشگاه  وسیله به  شده  ارایه  خدمات93195
وسیله دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران به  شده  ارایه  خدمات99000
هاي سایر کشورها نمایندگیها و  سفارتخانه  وسیله به  شده  ارایه  خدمات99000
)مستخدمین خانگی(خدمات ارایه شده توسط آشپزها 98000
خدمات ارایه شده توسط احزاب سیاسی95920
هاي سیاسی خدمات ارایه شده توسط انجمن95920
هاي سیاسی خدمات ارایه شده توسط تشکل95920
هاي سیاسی خدمات ارایه شده توسط جمعیت95920
خدمات ارایه شده توسط خانوارهاي معمولی98000
)مستخدمین خانگی(خدمات ارایه شده توسط خدمتکاران زن 98000
)مستخدمین خانگی(ها  خدمات ارایه شده توسط دایه98000
دفتر بهداشت جهانی  توسط  شده  ارایه  خدمات99000
دفتر سازمان ملل  توسط  شده  ارایه  خدمات99000
دفتر یونسکو  توسط  شده  ارایه  خدمات99000
)دفتر صندوق کودکان سازمان ملل(دفتر یونیسف   توسط  شده  ارایه  خدمات99000
المللی هاي بین دفترهاي وابسته به سازمان  توسط  شده  ارایه  خدمات99000
توسط سازمان کشورهاي صادرکننده نفت  شده  ارایه  خدمات99000
توسط سازمان گمرک جهانی  شده  ارایه  خدمات99000
ها اي بین دولت سازمان منطقه  توسط  شده  ارایه  خدمات99000
سازمان همکاري اقتصادي اکو  توسط  شده  ارایه  خدمات99000
خدمات ارایه شده توسط سازمان یا جامعه سیاسی95920
اي هاي حرفه خدمات ارایه شده توسط سازمان95120
هاي کار و کسب و کارفرمایان خدمات ارایه شده توسط سازمان95110
المللی توسط صلیب سرخ بین  شده  ارایه  خدمات99000
خدمات ارایه شده توسط محافظین افراد97910
)مستخدمین خانگی(هاي سرخانه  خدمات ارایه شده توسط معلم98000
نمایشی خدمات ارایه شده جهت تسهیل هنرهاي96230
پزشکی خدمات ارایه شده در بیمارستان دام83520
خدمات ارایه شده در دفتر اسناد رسمی82130
خدمات ارایه شده در دفتر ثبت اسناد و امالک82130
پزشکی خدمات ارایه شده در کلینیک دام83520
پزشکی خدمات ارایه شده در البراتوار دام83520
در محضر ازدواج خدمات ارایه شده82130
خدمات ارایه شده در محضر ازدواج و طالق82130
خدمات ارایه شده در محضر اسناد رسمی82130
خدمات ارایه شده در محضر طالق82130
پزشکی خدمات ارایه شده در مطب دام83520
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شده ماساژ غیر درمانی  ارایه  خدمات97230
حقوقی و خدمات وابسته در مورد قانون جناییخدمات ارایه شده نمایندگی 82110
نامه براي اهداف تجاري خدمات ارایه ضمانت71135
هاي ایجاد تغییرات اساسی در فعالیت تجاري خدمات ارایه طرح83111
هاي روزانه و تهیه گزارش) یا صادرکنندگان کارت اعتباري(ها  خدمات ارایه گزارش هریک از معامالت به بانک71593
هاي آي تی خدمات ارایه گواهینامه براي مهارت83131
تلفن ثابت) display bundle(خدمات ارایه لیست مکالمات 84122
)display bundle(خدمات ارایه لیست مکالمات موبایل 84132
خدمات ارایه مجموعه متنوعی از خدمات اداري روزانه85940
بانک مرکزي -در امور مرتبط با بدهی عمومی دولتخدمات ارایه مشاوره به دولت 71110
سنجی و  خدمات ارایه مشاوره در زمینه اکتشاف و توسعه ذخائر معدنی و میادین نفت و گاز شامل مطالعات پیش امکان83411

سنجی و خدمات ارزیابی پروژه امکان
ها هاي شرکت خدمات ارایه مشاوره و راهنمایی در زمینه مالیات82310
کننده یا  ورشکسته و یا اقدام تحت عنوان وصول) کسب(کاران تجارت  خدمات ارایه مشاوره و کمک اجرایی به مدیران و یا طلب82400

معتمد در ورشکستگی
هاي زیرزمینی از  خدمات ارایه مشاوره، راهنمایی و کمک اجرایی در ارتباط با محل ذخائر معدنی، میادین نفت و گاز و آب83411

ها هاي زمین، شکل و ساختار سنگ ق مطالعه ویژگیطری
هاي کامپیوتري ها در استفاده از سیستم هاي فنی براي رفع مشکالت تخصصی مشتري خدمات ارایه مهارت83132
وتريافزارها و کل سیستم کامپی افزارها، سخت ها در استفاده از نرم هاي فنی براي رفع مشکالت مشتري خدمات ارایه مهارت83132
خدمات ارایه نوشیدنی63400
خدمات ارایه دفترچه آماده خدمت سربازي68113
خدمات ارتباط راه دور مخابراتی84110
)کشتی به ساحل( Ship-to-shoreخدمات ارتباطات 84131
دهندگان ارتباطات مخابراتی هاي محلی با دیگر سرویس خدمات ارتباطات حلقه84110
)PCS(ارتباطات شخصی خدمات 84131
باند تلفن همراه  باریک) PCS(خدمات ارتباطات شخصی 84131
دهندگان ارتباطات هاي محلی با دیگر سرویس خدمات ارتباطات مخابراتی حلقه84110
آهن خدمات ارتباطات و عالیم الکتریکی راه67390
خدمات ارتباطی مخابراتی با سیم84110
هاي محلی مخابراتی حلقه خدمات ارتباطی84110
خدمات ارتباطی مخابراتی سرویس داخلی84110
روزرسانی هاي مکمل و به خدمات ارتقا و ارایه برنامه83132
خدمات ارتقاي صنعت توریسم85561
خدمات ارتقاي صنعت توریسم براي کشورها، مناطق کشور یا جوامع مختلف85561
کنترل کیفیت و مدیریت کیفیتخدمات ارتقاي محصوالت، 83115
خدمات ارتودنسی93123
وسیله دیگران  خدمات ارجاع متقاضیان کار براي استخدام دائمی به85112
وسیله دیگران  خدمات ارجاع متقاضیان کار براي استخدام موقتی به85112
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ها خدمات اردوگاه آموزشی و تعطیالت براي بچه63130
)جز بانک به(خدمات ارزي 71592
الزحمه یا قرارداد هاي مسکونی بر اساس پرداخت حق خدمات ارزیابی آپارتمان72240
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی استخر شنا بر اساس پرداخت حق72240
هاي ناقص، سوخته و پوسیده خدمات ارزیابی اسکناس71110
خدمات ارزیابی الوار و چوب86140
الزحمه یا قرارداد ارزیابی انبار روباز بر اساس پرداخت حقخدمات 72240
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی انبار سرپوشیده بر اساس پرداخت حق72240
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی باغ یا ویال براي برگزاري مراسم بر اساس پرداخت حق72240
الزحمه یا قرارداد اخت حقخدمات ارزیابی پارکینگ بر اساس پرد72240
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی پاساژ بر اساس پرداخت حق72240
خدمات ارزیابی خسارت71620
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی رستوران بر اساس پرداخت حق72240
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی زمین تنیس بر اساس پرداخت حق72240
یا قرارداد  الزحمه حق  غیر مسکونی بر اساس  زمین خدمات ارزیابی 72240
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی زمین فوتبال بر اساس پرداخت حق72240
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی زمین گلف بر اساس پرداخت حق72240
قراردادیا   الزحمه حق  خدمات ارزیابی زمین مسکونی بر اساس72240
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی ساختمان اداري بر اساس پرداخت حق72240
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی ساختمان تجاري بر اساس پرداخت حق72240
قراردادالزحمه یا  عمدتاً مسکونی هستند بر اساس پرداخت حق  آپارتمانی چندواحدي که  هاي خدمات ارزیابی ساختمان72240
الزحمه یا قرارداد عمدتاً غیر مسکونی هستند بر اساس پرداخت حق  که  چندمنظوره  هاي خدمات ارزیابی ساختمان72240
یا قرارداد  الزحمه پرداخت حق  بر اساس  آن  به  هاي مربوط غیر مسکونی و زمین  هاي خدمات ارزیابی ساختمان72240
یا قرارداد  الزحمه پرداخت حق  بر اساس  آن  به  هاي مربوط مسکونی و زمین  هاي ساختمانخدمات ارزیابی 72240
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی سالن برگزاري مراسم بر اساس پرداخت حق72240
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی سالن تئاتر بر اساس پرداخت حق72240
الزحمه یا قرارداد نما بر اساس پرداخت حقخدمات ارزیابی سالن سی72240
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی سالن نمایشگاه بر اساس پرداخت حق72240
الزحمه یا قرارداد هاي ورزشی بر اساس پرداخت حق خدمات ارزیابی سالن72240
 الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی سوئیت مسکونی بر اساس پرداخت حق72240
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی سوله بر اساس پرداخت حق72240
خدمات ارزیابی طراحی سؤاالت امتحانی92920
الزحمه یا قرارداد بر اساس پرداخت حق  خدمات ارزیابی کارخانجات72240
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی گاراژ اختصاصی بر اساس پرداخت حق72240
الزحمه یا قرارداد هاي مسکونی بر اساس پرداخت حق رزیابی محلخدمات ا72240
 الزحمه یا قرارداد کشاورزي بر اساس پرداخت حق  خدمات ارزیابی مستغالت72240
محیطی خدمات ارزیابی مطالعات زیست83931
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی مغازه بر اساس پرداخت حق72240
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ناهنجاریهاي ژئولوژیکی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی خدمات ارزیابی83411
یا قرارداد  الزحمه حق  مسکونی بر اساس  خدمات ارزیابی واحدهاي72240
خدمات ارزیابی وضعیت مالی و اعتبار مراجعان، متقاضیان وام و غیره85910
الزحمه یا قرارداد خدمات ارزیابی ویالهاي مسکونی بر اساس پرداخت حق72240
محیطی هاي زیست خدمات ارزیابی83931
هاي صوتی یا تصویري بر روي اینترنت یا تأمین خدمات مرتبط با  تصویر و صدا شامل ارسال داده) استریمینگ(خدمات ارسال 83159

و پشتیبانی ارسال تصویر و صدا بر روي اینترنت) از جمله رمزگذاري(سازي، تولید  ذخیره
واج تلفن همراهخدمات ارسال ام84131
تلفن ثابت) messaging(خدمات ارسال پیام 84122
موبایل) messaging(خدمات ارسال پیام 84132
خدمات ارسال پیام انسجام یافته اینترنتی84290
وسیله تلفن همراه  خدمات ارسال داده به84131
ISDNها به روش  خدمات ارسال داده84150
packet switchedها به روش  خدمات ارسال داده84150
ملی  پست  تشکیالت  هاي پستی به تمام نقاط کشور و خارج از کشور توسط خدمات ارسال محموله68112
ه نگاري مستقیم یا بازاریابی از را هایی مانند نامه کنندگان از طریق روش هاي تبلیغاتی براي مصرف خدمات ارسال مستقیم پیام83612

هاي جمعی دور به جاي استفاده از رسانه
ارسال نیابتی بار  خدمات67910
شهري ارسال و دریافت توشه مسافران اتوبوس بین   خدمات67410
خدمات ارهکشی چوب88311
ها خدمات از جریان خارج نمودن اسکناس71110
خدمات از رده خارج کردن شناورها67590
خدمات استانداري91111
هاي  پست) مدت نامعلوم(خدمات استخدام یا گزینش، انتخاب و معرفی متقاضیان واجد شرایط به مشتري براي تصدي دائمی 85112

مورد نظر
هاي عمل خدمات استرلیزه کردن اتاق85340
)هاي جراحی اتاق(خدمات استرلیزه کردن اشیا و فضاهاي سربسته 85340
وسایل و متعلقات اتاق عملخدمات استرلیزه کردن 85340
ها و غیره گیري هاي اقتصادسنجی، نمونه هاي تحقیقاتی، آمارها، مدل خدمات استفاده از رساله83700
خدمات استفاده مجدد از ضایعات غیر فلزي بر مبناي تعرفه یا قرارداد89420
خدمات استفاده مجدد از ضایعات فلزي بر مبناي تعرفه یا قراردادي89410
فضا  ها در ماهواره  خدمات استقرار65320
صدا  استودیو ضبط خدمات 96111
برداري  خدمات استودیوي فیلم96121
شود تا پس از تحقق شرط یا شروطی قابل  خدمات مربوط به اسناد رسمی که به دست شخص ثالثی سپرده می(خدمات اسکرو 82199

)اجرا یا ابطال باشد
 کشی اسکلت بام بندي و آهن تخدمات اسکل54522
کشی ساختمان بندي و آهن خدمات اسکلت54521
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رانان خدمات اسکله قایق96590
خدمات اسناد حقوقی و گواهی82130
خدمات اشباع تراورس88311
دارنده یا دیگر مواد وسیله مواد نگه  خدمات اشباع چوب به88311
کردن پارچه خدمات اشباع88213
خدمات اشتراک روزنامه68113
خدمات اشعه درمانی93122
هاي معوقه خدمات اصالح حساب85920
صورت  خدمات اصالح97210
ها خدمات اصالح کتاب84510
خدمات اصالح مو97210
خدمات اصناف اتحادیه مترفروشان95200
هاي  تولید شده بر روي فیلم، نوار ویدئو، واسطه -تصویريهاي تصویري به محصوالت صوتی  خدمات اضافه نمودن جلوه96134

برداري؛   با اعمال فنون عکاسی یا تکنولوژي دیجیتال روي محصول پس از انجام مرحله اصلی عکاسی یا فیلم) دیجیتال و غیره
بل، محو تدریجی تصویر هاي مات، چاپ دو و دیجیتال، نقاشی) دیداري(هاي اپتیکی  هایی مانند استفاده از ماکت، جلوه تکنیک

و محو شدن حاشیه تصویر
خدمات اضطراري با تلفن ثابت84121
در هواپیما  اطفاء حریق  خدمات67630
خدمات اطفاي حریق تخصصی86211
یا قرارداد  الزحمه حق  خدمات اطالعات امالک بر اساس72230
)118(خدمات اطالعات تلفن 84121
یا قرارداد  الزحمه حق  مسکن بر اساسخدمات اطالعات 72230
اطالعاتی انرژي  خدمات91132
رسانی به بازدیدکنندگان خدمات اطالع85562
رسانی تلفنی خدمات اطالع85991
رسانی دولت در زمینه اجراي ضوابط در زمینه استانداردهاي ساختمان خدمات اطالع91133
هاي ارتباطات زمینه اجراي مقررات براي سیستمرسانی دولت در  خدمات اطالع91134
رسانی دولت در زمینه ارتباطات خدمات اطالع91134
رسانی دولت در زمینه بازاریابی مواد معدنی خدمات اطالع91133
ریزي امکانات حمل و نقل دریایی رسانی دولت در زمینه برنامه خدمات اطالع91134
ریزي باندهاي پرواز در زمینه برنامه رسانی دولت خدمات اطالع91134
ها ریزي بزرگراه رسانی دولت در زمینه برنامه خدمات اطالع91134
ها ریزي بستر جاده رسانی دولت در زمینه برنامه خدمات اطالع91134
ها هاي فرودگاه ریزي پایانه رسانی دولت در زمینه برنامه خدمات اطالع91134
ها ریزي جاده رسانی دولت در زمینه برنامه اطالعخدمات 91134
ریزي خطوط ریلی رسانی دولت در زمینه برنامه خدمات اطالع91134
ریزي خطوط لوله رسانی دولت در زمینه برنامه خدمات اطالع91134
نقل هوایی ها و تجهیزات ثابت مربوط به حمل و ریزي سازه رسانی دولت در زمینه برنامه خدمات اطالع91134
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هاي ارتباطات ریزي سیستم رسانی دولت در زمینه برنامه خدمات اطالع91134
هاي تولید صنعتی رسانی دولت در زمینه بهبود وضعیت کارگاه خدمات اطالع91133
برداري مواد معدنی  رسانی دولت در زمینه بهره خدمات اطالع91133
سازي امکانات حمل و نقل دریایی بهینه رسانی دولت در زمینه خدمات اطالع91134
سازي باندهاي پرواز رسانی دولت در زمینه بهینه خدمات اطالع91134
ها سازي بزرگراه رسانی دولت در زمینه بهینه خدمات اطالع91134
ها سازي بستر جاده رسانی دولت در زمینه بهینه خدمات اطالع91134
ها هاي فرودگاه سازي پایانه در زمینه بهینهرسانی دولت  خدمات اطالع91134
ها سازي جاده رسانی دولت در زمینه بهینه خدمات اطالع91134
سازي خطوط ریلی رسانی دولت در زمینه بهینه خدمات اطالع91134
سازي خطوط لوله رسانی دولت در زمینه بهینه خدمات اطالع91134
ها و تجهیزات ثابت مربوط به حمل و نقل هوایی سازي سازه زمینه بهینهرسانی دولت در  خدمات اطالع91134
هاي ارتباطات سازي سیستم رسانی دولت در زمینه بهینه خدمات اطالع91134
هاي ارتباطات رسانی دولت در زمینه توسعه سیستم خدمات اطالع91134
استانداردهاي ساختمان رسانی دولت در زمینه تهیه ضوابط در زمینه خدمات اطالع91133
رسانی دولت در زمینه تهیه مقررات اکتشاف خدمات اطالع91133
هاي ارتباطات رسانی دولت در زمینه تهیه مقررات براي سیستم خدمات اطالع91134
اي رسانی دولت در زمینه حمل و نقل جاده خدمات اطالع91134
نقل دریایی رسانی دولت در زمینه حمل و خدمات اطالع91134
رسانی دولت در زمینه حمل و نقل ریلی خدمات اطالع91134
رسانی دولت در زمینه حمل و نقل هوایی خدمات اطالع91134
سازي مواد معدنی رسانی دولت در زمینه ذخیره خدمات اطالع91133
رسانی دولت در زمینه ساخت و ساز امکانات حمل و نقل دریایی خدمات اطالع91134
رسانی دولت در زمینه ساخت و ساز باندهاي پرواز خدمات اطالع91134
ها رسانی دولت در زمینه ساخت و ساز بزرگراه خدمات اطالع91134
ها رسانی دولت در زمینه ساخت و ساز بستر جاده خدمات اطالع91134
ها فرودگاههاي  رسانی دولت در زمینه ساخت و ساز پایانه خدمات اطالع91134
ها رسانی دولت در زمینه ساخت و ساز جاده خدمات اطالع91134
رسانی دولت در زمینه ساخت و ساز خطوط ریلی خدمات اطالع91134
رسانی دولت در زمینه ساخت و ساز خطوط لوله خدمات اطالع91134
ثابت مربوط به حمل و نقل هوایی ها و تجهیزات رسانی دولت در زمینه ساخت و ساز سازه خدمات اطالع91134
سیم هاي ارتباطات بی رسانی دولت در زمینه سیستم خدمات اطالع91134
هاي ارتباطات پستی رسانی دولت در زمینه سیستم خدمات اطالع91134
هاي ارتباطات تلفنی رسانی دولت در زمینه سیستم خدمات اطالع91134
هاي ارتباطات تلگرافی زمینه سیستمرسانی دولت در  خدمات اطالع91134
هاي ارتباطات کابلی رسانی دولت در زمینه سیستم خدمات اطالع91134
هاي مخابراتی هاي ارتباطات ماهواره رسانی دولت در زمینه سیستم خدمات اطالع91134
رسانی دولت در زمینه طراحی امکانات حمل و نقل دریایی خدمات اطالع91134
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رسانی دولت در زمینه طراحی باندهاي پرواز خدمات اطالع91134
ها رسانی دولت در زمینه طراحی بزرگراه خدمات اطالع91134
ها رسانی دولت در زمینه طراحی بستر جاده خدمات اطالع91134
ها هاي فرودگاه رسانی دولت در زمینه طراحی پایانه خدمات اطالع91134
ها رسانی دولت در زمینه طراحی جاده اطالعخدمات 91134
رسانی دولت در زمینه طراحی خطوط ریلی خدمات اطالع91134
رسانی دولت در زمینه طراحی خطوط لوله خدمات اطالع91134
ها و تجهیزات ثابت مربوط به حمل و نقل هوایی رسانی دولت در زمینه طراحی سازه خدمات اطالع91134
هاي ارتباطات رسانی دولت در زمینه عملکرد سیستم اطالعخدمات 91134
هاي تولید صنعتی ریزي شده براي توسعه کارگاه هاي برنامه رسانی دولت در زمینه فعالیت خدمات اطالع91133
رسانی دولت در زمینه کشف مواد معدنی خدمات اطالع91133
هاي تولید صنعتی کارگاهرسانی دولت در زمینه گسترش  خدمات اطالع91133
کاري رسانی دولت در زمینه معدن خدمات اطالع91133
رسانی دولت در زمینه نظارت بر مقررات اکتشاف خدمات اطالع91133
داري امکانات حمل و نقل دریایی رسانی دولت در زمینه نگه خدمات اطالع91134
باندهاي پروازداري  رسانی دولت در زمینه نگه خدمات اطالع91134
ها داري بزرگراه رسانی دولت در زمینه نگه خدمات اطالع91134
ها داري بستر جاده رسانی دولت در زمینه نگه خدمات اطالع91134
ها هاي فرودگاه داري پایانه رسانی دولت در زمینه نگه خدمات اطالع91134
ها جادهداري  رسانی دولت در زمینه نگه خدمات اطالع91134
داري خطوط ریلی رسانی دولت در زمینه نگه خدمات اطالع91134
داري خطوط لوله رسانی دولت در زمینه نگه خدمات اطالع91134
ها و تجهیزات ثابت مربوط به حمل و نقل هوایی داري سازه رسانی دولت در زمینه نگه خدمات اطالع91134
)On-line(خدمات اطلس برخطی 84311
خدمات اعتکاف95910
آهن هاي راه خدمات اعزام دیزل67390
ها و مانند آن نشان خدمات اعزام نیروهاي پلیس، انتظامی، آتش85230
خدمات اعطاي اعتبار براي اهداف تجاري71135
خدمات اعطاي اعتبار زمانی دارنده کارت اعتباري براي خرید یک خدمت71134
اعتبار زمانی دارنده کارت اعتباري براي خرید یک کاالخدمات اعطاي 71134
داري غیر ربوي در قالب عقود اسالمی خدمات اعطاي تسهیالت در بانک71135
هاي تحصیلی، تحقیقی یا  ها یا نهادهاي عضویتی، به منظور تأمین مالی فعالیت خدمات اعطاي کمک هزینه توسط سازمان95996

اجتماعی
ها اي وام و اعتبار به بانکخدمات اعط71135
خدمات اعطاي وام و اعتبار به دولت71135
ها خدمات اعطاي وام و اعتبار به شهرداري71135
خدمات اعطاي وام و اعتبار به مؤسسات وابسته به دولت71135
ها نصب آنهاي کاربردي موجود و  هاي الزم در برنامه ها و انطباق خدمات اعمال تغییرات، تعدیل83141
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 صحنه  پشت  و سایر خدمات  صحنه  پشت  خدمات افراد مسئول96121
خدمات افزایش سرمایه با فروش سهام71512
تلفن ثابت) call display(خدمات افشاي مکالمه 84122
موبایل) call display(خدمات افشاي مکالمه 84132
خدمات اقامت در متل63111
در متل، با مالکیت اشتراک زمانیخدمات اقامت 63113
 در مسافرخانه  خدمات اقامت63111
، با مالکیت اشتراک زمانی در مسافرخانه  خدمات اقامت63113
سرا در مهمان  خدمات اقامت63111
سرا، با مالکیت اشتراک زمانی در مهمان  خدمات اقامت63113
خدمات اقامت در هتل63111
اقامت در هتل، با مالکیت اشتراک زمانیخدمات 63113
خدمات اکلیل زدن روسري88213
خدمات الکتروانسفالوگرافی93196
تفسیر - خدمات الکتروکاردیوگرام93122
خدمات الواربري88311
خدمات ام آر آي93196
خدمات اماکن استقرار کاروان63120
خدمات اماکن استقرار کمپ63120
خدمات امانت دادن کتاب84510
ها و اسناد و مدارک خدمات امانت دادن کتاب84510
خدمات امانت دادن نوار84510
داري خدمات امانت71542
خدمات امدادي خودرو در جاده87141
خدمات امور اصناف95200
خدمات امور تعمیراتی زیر آب54232
در جاي دیگر  بندي نشده امور حفاري طبقه  خدمات54330
در جاي دیگر  بندي نشده برداري طبقه امور خاک  خدمات54330
خدمات امور دفتر مقام معظم رهبري91111
خدمات امور عمران شهرداري91111
بخشداري -خدمات امور عمومی91111
خدمات امور عمومی دهداري91111
خدمات امور عمومی شهرداري91111
مربوط به اتباع خارجی و پناهدگان خارجیخدمات امور 91111
خدمات امور مربوط به بخشداري و امور روستایی91111
هاي شهرداري خدمات امور همیاري و فعالیت91111
خدمات انبار کردن شناورهاي از رده خارج شده67590
خدمات انبارهاي آهن67290
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خدمات انبارهاي انواع جو67290
انبارهاي انواع عدسخدمات 67290
 فله  صورت گاز به  خدمات انبارهاي انواع67220
خدمات انبارهاي انواع گندم67290
خدمات انبارهاي انواع لپه67290
خدمات انبارهاي انواع لوبیا67290
خدمات انبارهاي انواع ماش67290
خدمات انبارهاي انواع نخود67290
 فله  صورت ها به نوشیدنی  انواعخدمات انبارهاي 67220
 فله  صورت خدمات انبارهاي بنزین به67220
خدمات انبارهاي پنبه67290
خدمات انبارهاي تجهیزات بهداشتی67290
خدمات انبارهاي چاي67290
خدمات انبارهاي چوب67290
خدمات انبارهاي خشکبار67290
 فله  صورت بهروغن نباتی  خدمات انبارهاي 67220
خدمات انبارهاي سایر آبزیان در سردخانه67210
سایر انواع حبوب خدمات انبارهاي 67290
 فله  صورت به   سایر بارهاي مایع خدمات انبارهاي 67220
خدمات انبارهاي سنگ67290
جات در سردخانه خدمات انبارهاي سیفی67210
خدمات انبارهاي ضایعات67290
خدمات انبارهاي علوفه67290
هاي سایر آبزیان در سردخانه خدمات انبارهاي فراورده67210
هاي گوشتی در سردخانه خدمات انبارهاي فراورده67210
هاي ماهی در سردخانه خدمات انبارهاي فراورده67210
هاي مرغ در سردخانه خدمات انبارهاي فراورده67210
هاي میگو در سردخانه فراوردهخدمات انبارهاي 67210
خدمات انبارهاي فرش67290
خدمات انبارهاي کاالهاي تجاري67290
خدمات انبارهاي کاالهاي غیر منجمد در سردخانه67210
 خدمات انبارهاي کاالهاي منجمد در سردخانه67210
فله  صورت خدمات انبارهاي گازوئیل به67220
گوشت در سردخانهخدمات انبارهاي 67210
 خدمات انبارهاي لوازم صنعتی67290
خدمات انبارهاي ماهی در سردخانه67210
فله  صورت به  خدمات انبارهاي متان67220
 فله  صورت نفتی به  شده  پاالیش  محصوالت خدمات انبارهاي 67220
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خدمات انبارهاي محصوالت جالیزي در سردخانه67210
انبارهاي محصوالت غذایی فاسد شدنی در سردخانهخدمات 67210
خدمات انبارهاي محصوالت لبنی در سردخانه67210
خدمات انبارهاي مرغ در سردخانه67210
خدمات انبارهاي میگو در سردخانه67210
خدمات انبارهاي میوه در سردخانه67210
 فله  صورت به  خام  خدمات انبارهاي نفت67220
فله  صورت سفید به  خدمات انبارهاي نفت67220
فله  صورت کوره به  خدمات انبارهاي نفت67220
، کارهاي تلویزیونی و سایر کارهاي نمایشی)سینمایی(ها  خدمات انتخاب بازیگر براي فیلم85999
 هاي تلویزیون برنامه  خدمات انتخاب84631
هاي رادیویی برنامه  خدمات انتخاب84631
وسیله دیگران  خدمات انتخاب متقاضیان کار براي استخدام دائمی به85112
وسیله دیگران  خدمات انتخاب متقاضیان کار براي استخدام موقتی به85112
هاي تلویزیونی ریزي و پخش برنامه خدمات انتخاب، برنامه84631
هاي رادیویی ریزي و پخش برنامه خدمات انتخاب، برنامه84631
خدمات انتشار اسکناس و به جریان گذاشتن مسکوکات71110
بانک مرکزي - خدمات انتشار اسناد بدهی71110
بانک مرکزي -خدمات انتشار پول71110
)On-line(اي برخطی  هاي دوره خدمات انتشار خبرنامه84312
)On-line(خدمات انتشار روزنامه برخطی 84312
صورت کارمزدي یا قراردادي افزار و غیره به چاپی، نرم خدمات انتشار مطالب89110
روز شده در دوره زمانی مشخص به) On-line(خدمات انتشار نشریه برخطی 84312
صورت کارمزدي یا قراردادي خدمات انتشار، به89110
تلفن ثابت) call waiting(خدمات انتظار مکالمه 84122
موبایل) call waiting(خدمات انتظار مکالمه 84132
خدمات انتقال الوار از میان جنگل86140
خدمات انتقال اوراق بهادار85240
خدمات انتقال برق69112
)الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(خدمات انتقال برق 86311
)صورت کارمزدي یا قراردادي به(خدمات انتقال برق 86311
هاي محافظتی ماشینوسیله   خدمات انتقال به85240
خدمات انتقال ترافیک ارتباطات مخابراتی با سیم84110
سیم خدمات انتقال ترافیک ارتباطات مخابراتی بی84110
المللی خدمات انتقال ترافیک ارتباطات مخابراتی بین84110
خدمات انتقال ترافیک ارتباطات مخابراتی داخلی84110
اي ارتباطات مخابراتی ماهوارهخدمات انتقال ترافیک 84110
)carriage(دیگر  ISPبه  ISPخدمات انتقال ترافیک اینترنتی از یک 84210
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خدمات انتقال دیتا84150
جز براي  ها، به سازي و توسعه مکان معدن، از جمله ایجاد تونل و سایر خدمات آماده) سنگ و خاک اضافی(خدمات انتقال روبار 86219

و گازاستخراج نفت 
 سرباره  انتقال  خدمات54330
خدمات انتقال فاضالب از طریق جوي و کانال94110
هاي فاضالب خدمات انتقال فاضالب از طریق لوله94110
خدمات انتقال فاضالب از طریق مجاري فاضالب94110
تلفن ثابت) call forwarding(خدمات انتقال مکالمه 84122
موبایل) call forwarding(مکالمه  خدمات انتقال84132
خدمات انجام امور بازاریابی و روابط عمومی براي نمایشگاه تجاري85962
خدمات انجام امور بازاریابی و روابط عمومی براي همایش یا اجالس، ایفاي نقش رابط سخنران85961
خدمات انجام امور رزرو بلیت اتوبوس85513
رزرو بلیت قطار خدمات انجام امور85512
خدمات انجام امور رزرو بلیت هواپیما85511
اي خدمات انجام امور رزرو خودرو کرایه85514
خدمات انجام امور سیر و حرکت قطار67390
هاي سکونت مانند خانه یا آپارتمان خدمات انجام ترتیبات الزم براي تبادل مستقیم محل85521
ها هاي شورایعالی بانک امور در زمینه ایجاد تسهیالت، هماهنگی و پیگیري وظایف و مسئولیتخدمات انجام تمامی 71110
هاي غیر نظامی ها و سازمان العاده با حضور جمعیت هاي فوق خدمات انجام تمرینات آمادگی براي وضعیت91250
هاي نمایش خدمات انجام رزرو براي مراکز همایش و سالن85531
هاي ارزي کشور ها و پرداخت انجام عملیات مربوط به دریافتخدمات 71110
)کاري العمل به استثناي حق(هاي تبلیغاتی اینترنتی  خدمات انجام کار در ارتباط فروش فضاي آگهی83633
هاي توسعه شهري سنجی طرح خدمات انجام مطالعات امکان83221
هاي توسعه شهري هاي اقتصادي طرح ارزیابیخدمات انجام مطالعات تاثیرات محیطی و 83221
خدمات انجام مطالعات الزم در مورد انتشار اوراق بهادار71110
یا قرارداد  الزحمه حق  خدمات انجام معامالت ملکی بر اساس72230
خدمات انجماد انواع خمیر مرغ88110
خدمات انجماد انواع گوشت طیور88110
انواع گوشت قرمزخدمات انجماد 88110
خدمات انجماد مرغ88110
خدمات انجمن اسالمی95920
آموزان خدمات انجمن اسالمی دانش95920
خدمات انجمن اسالمی کارگران95920
خدمات انجمن اسالمی معلمان95920
خدمات انجمن تخصصی معلولین93590
خدمات انجمن جامعه معلولین ایران93590
ماندگان ذهنی انجمن حمایت از عقبخدمات 93590
خدمات انجمن زرتشتیان95993
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خدمات انجمن صنفی95200
خدمات انجمن علمی آسم و آلرژي ایران95120
خدمات انجمن علمی آموزش بهداشت ایران95120
هاي ایران خدمات انجمن علمی ارتودنتسیت95120
خدمات انجمن علمی ارولوژي95120
شناسی خدمات انجمن علمی انگل95120
خدمات انجمن علمی ایمولوژي و آلرژي95120
خدمات انجمن علمی بهداشت محیط95120
خدمات انجمن علمی بیوشیمی95120
خدمات انجمن علمی پاتولوژي95120
خدمات انجمن علمی پرتو درمانی سرطان95120
ایرانهاي  خدمات انجمن علمی پروستودنتیست95120
خدمات انجمن علمی پزشکان پیوند اعضا95120
خدمات انجمن علمی پزشکان عمومی95120
خدمات انجمن علمی پزشکان قانونی95120
خدمات انجمن علمی پزشکان کودکان95120
خدمات انجمن علمی پزشکان متخصص داخلی ایران95120
خدمات انجمن علمی پزشکان نوزاد95120
اي خدمات انجمن علمی پزشکان هسته95120
خدمات انجمن علمی جامعه جراحان95120
خدمات انجمن علمی جراحان پالستیک ترمیمی و زیبایی95120
خدمات انجمن علمی جراحان فک و صورت95120
خدمات انجمن علمی جراحان قلب و عروق95120
خدمات انجمن علمی جراحی زانو آرتروسکوپی95120
خدمات انجمن علمی حراحان کودکان95120
خدمات انجمن علمی رادیولوژي95120
پزشکی خدمات انجمن علمی روان95120
هاي ایران شناسی و مسمومیت خدمات انجمن علمی سم95120
بخشی خدمات انجمن علمی طب فیزیکی و توان95120
خدمات انجمن علمی طب فیزیکی و فارماکولوژي95120
خدمات انجمن علمی قلب و عروق95120
رسانی پزشکی خدمات انجمن علمی کتابداري و اطالع95120
خدمات انجمن علمی گوش و گلو و بینی و سر و گردن95120
خدمات انجمن علمی متخصص باروري و ناباروري95120
هاي عفونی و گرمسیري خدمات انجمن علمی متخصصان بیماري95120
خدمات انجمن علمی متخصصان پوست و آمیزشی95120
خدمات انجمن علمی متخصصان علوم دارویی جمهوري اسالمی ایران95120
خدمات انجمن علمی متخصصان گوش و کبد95120
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خدمات انجمن علمی نفرولوژي95120
شناسی خدمات انجمن علمی ویروس95120
خدمات انجمن علمی هماتولوژي اتکولوژي95120
خدمات انجمن کلیمیان95993
رانی هاي اتومبیل خدمات انجمن95998
)هاي دوستی و غیره هاي محلی وابسته به انجمن هاي چرخشی و گروه انجمن(هاي با هدف آشنایی اجتماعی  خدمات انجمن95998
…هاي حمایت از بیماران کلیوي، بیماران دیابتی، تاالسمی و خدمات انجمن93590
هاي دانشجویی خدمات انجمن95995
هاي کارگري خدمات انجمن95200
هاي مشتریان خدمات انجمن95998
)هاي حمایتی غیر از انجمن(هاي موجران و مستأجران  خدمات انجمن95999
سربازان هاي کهنه پرستی، از جمله انجمن هاي میهن خدمات انجمن95994
دوستی هاي وطن  خدمات انجمن95998
گیري از راه دور خدمات اندازه84190
خدمات اندود کردن چوب88311
تفسیر -خدمات اندوسکوپی93122
خدمات انرژیدرمانی93199
تلفن ثابت) call blocking(خدمات انسداد مکالمه 84122
موبایل) call blocking(خدمات انسداد مکالمه 84132
در کلینک سر پایی   بیماراندرمانی   خدمات انسولین93122
انفجار بناها  خدمات54310
ها براي تسطیح زمین انفجار صخره  خدمات54320
ها بزرگراه  خدمات انهدام54310
بناها  خدمات انهدام54310
ها خیابان  خدمات انهدام54310
ها سایر سازه  خدمات انهدام54310
ها ها و بزرگراه خیابانخدمات انهدام و تخریب 54310
ها ها و دیگر سازه خدمات انهدام و تخریب ساختمان54310
خدمات اوراق کردن کاالهاي مستعمل مانند خودرو به منظور کنار گذاشتن قطعات قابل استفاده مجدد89410
کننده، سوخت و  روغن، مایع خنک(خدمات اوراق کردن کاالهاي مستعمل مانند خودرو یا یخچال به منظور حذف مواد مضر 89410

)غیره
خدمات اولیه صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی68113
دور نیرو راه ) هاي کابل(  خدمات ایجاد خطوط54242
دور  ارتباطی زمینی راه  خدمات ایجاد خطوط54242
دور  ارتباطی زیردریایی راه خدمات ایجاد خطوط 54242
دور  ارتباطی زیرزمینی راه خطوط خدمات ایجاد 54242
دور  اینترنت راه  خدمات ایجاد خطوط54242
دور  کابل نوري راه خدمات ایجاد خطوط54242
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خدمات ایجاد طرح و تهیه الگو براي محصوالت مختلف از طریق ایجاد تلفیقی متناسب از زیبایی و الزامات فنی و غیر فنی، 83919

طراحی زیبا براي محصوالت مصرفی مختلفمانند طراحی مبلمان، 
ها، از چوب یا فلز خدمات ایجاد قاب براي ساختمان54521
 وابسته  هاي محلی و تأسیسات خدمات ایجاد کابل54252
هاي دیواري خدمات ایجاد گنجه54760
ها آنداري گذرها و مسیرهاي ویژه و نصب عالئم براي  خدمات ایجاد و تعمیر و نگه54211
داري فضاي سبز خدمات ایجاد و نگه94900
خدمات ایزوگام بام ساختمان54530
خدمات ایستگاه رادار هواپیما67620
خدمات ایستگاه مخابراتی هواپیمایی67620
خدمات ایستگاه موتوري شهرداري91111
خدمات ایستگاه هدایت هواپیما67620
پسماندهاي انتقال  خدمات ایستگاه94311
هاي بارگیري و تخلیه معدن خدمات ایستگاه54261
 هاي رادار مستقر در فرودگاه ایستگاه  خدمات67620
هاي کانتینرهاي پسماند خدمات ایستگاه94311
خدمات باجه کنترل و دریافت عوارض شهرداري91111
کنی خدمات بادام پاک88130
خدمات بادام شکنی88130
باربران  خدمات97990
خدمات باربري، واکس زدن کفش و پارک کردن خودرو97990
هاي بندري بار  خدمات بارشماري در پایانه67910
هاي ریلی بار  خدمات بارشماري در پایانه67910
هاي زمینی بار  خدمات بارشماري در پایانه67910
هاي هوایی بار  خدمات بارشماري در پایانه67910
هاي بندري بار  خدمات بارگیري بارهاي غیر کانتینري در پایانه67190
هاي ریلی بار  خدمات بارگیري بارهاي غیر کانتینري در پایانه67190
هاي زمینی بار  خدمات بارگیري بارهاي غیرکانتینري در پایانه67190
بارهاي هوایی   خدمات بارگیري بارهاي غیرکانتینري در پایانه67190
هاي بندري بار  خدمات بارگیري کانتینرها در پایانه67110
هاي ریلی بار  خدمات بارگیري کانتینرها در پایانه67110
هاي زمینی بار  خدمات بارگیري کانتینرها در پایانه67110
هاي هوایی بار  خدمات بارگیري کانتینرها در پایانه67110
نویسی خدمات بارنامه67910
هاي قراضه بر مبناي مزد یا قرارداد خدمات باز پروراندن بلز89410
هاي غیر فلزي بر مبناي مزد یا قرارداد خدمات باز پروراندن قراضه89420
ها کشی خدمات باز کردن زه94590
خدمات باز کردن فاضالب با دستگاه94120
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خدمات باز کردن لوله فاضالب94120
کردن لوله و فاضالبخدمات باز 94120
خدمات بازاریابی تلفنی85931
نگاري مستقیم خدمات بازاریابی مستقیم و نامه83612
خدمات بازپروري93119
آموزي براي افراد معلول در مواردي که جنبه کمک اجتماعی اولویت دارد خدمات بازپروري حرفه93411
بیکار، با اولویت کمک اجتماعیاي براي افراد  خدمات بازپروري حرفه93412
هاي مالیات رسمی خدمات بازدید اظهارنامه82310
هاي مالی خدمات بازدید صورت82221
خدمات بازرسی85210
ها داري و دیگر مدارک موید آن خدمات بازرسی رکوردهاي حساب82210
هاي بندري بار  خدمات بازرسی کاال در پایانه67910
هاي ریلی بار  بازرسی کاال در پایانهخدمات 67910
هاي زمینی بار  خدمات بازرسی کاال در پایانه67910
هاي هوایی بار  خدمات بازرسی کاال در پایانه67910
خدمات بازرسی مالی82210
خدمات بازرسی محرمانه85210
محیطی هاي زیست خدمات بازرسی83931
فلزي بر مبناي مزد یا قراردادخدمات بازسازي ضایعات غیر 89420
خدمات بازسازي ضایعات فلزي بر مبناي مزد یا قرارداد89410
خدمات بازسازي عکس83815
هاي غیر فلزي بر مبناي مزد یا قرارداد خدمات بازسازي قراضه89420
هاي فلزي بر مبناي مزد یا قرارداد خدمات بازسازي قراضه89410
هاي اتومبیل قسمتخدمات بازسازي 89410
نشانی هاي آتش آمیزي کپسول رنگ -خدمات بازسازي قطعات ایمنی88712
خدمات بازسازي مجدد الستیک رویی وسایل نقلیه88511
خدمات بازسازي مواد شیمیایی از ضایعات شیمیایی89420
خدمات بازسازي و رتوش عکس83815
دستگاهخدمات بازکردن لوله فاضالب با 94120
بندي نشده در جاي دیگر خدمات بازنشستگی طبقه71690
صورت کارمزدي یا قراردادي ضایعات غیر فلزي، به) بازیافت(خدمات بازیابی 89420
صورت کارمزدي یا قراردادي ضایعات فلزي، به) بازیافت(خدمات بازیابی 89410
خدمات بازیابی اطالعات از انواع حافظه83132
خدمات بازیابی اقالم الستیکی مانند تایرهاي مستعمل براي تولید مواد خام ثانوي89420
خدمات بازیابی مواد شیمیایی از ضایعات شیمیایی89420
RPGsهاي ایفاي نقش اینترنتی  خدمات بازي84391
هاي اینترنتی کودکان خدمات بازي84391
)استراتژي(هاي رزمی  خدمات بازي84391
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هاي کارتی اینترنتی خدمات بازي84391
خدمات باشگاه تلویزیونی جوان95120
خدمات باشگاه جوان صدا و سیما95120
خدمات باشگاه خبرنگاران95120
خدمات باشگاه خبرنگاران جوان95120
خدمات باشگاه رادیویی تلویزیونی جوان95120
خدمات باشگاه رادیویی جوان95120
هاي دانشجویی باشگاهخدمات 95995
هاي سوارکاري خدمات باشگاه96520
خدمات باغبان شخصی98000
خدمات بافت اتیکت88219
خدمات بافت بندکفش88219
خدمات بافت روبان88219
خدمات بافت روکش شلنگ88219
خدمات بافت زنبیل88319
خدمات بافت سبد88319
خدمات بافت شال88221
خدمات بافت فتیله88219
خدمات بافت قیطان88219
خدمات بافت گیوه88221
خدمات بافت نوار88219
بافی خدمات بافتن پارچه و پارچه88212
خدمات بافندگی پارچه88212
کنی خدمات باقال پاک88161
سازي فلزي بام  خدمات54530
)On-line(خدمات بانک اطالعاتی برخطی 84394
هاي اسپرم خدمات بانک93197
هاي بافت و اعضاي پیوندي خدمات بانک93197
هاي جنین خدمات بانک93197
هاي خون خدمات بانک93197
خدمات بایگانی84520
ریزي پایه ساختمان بتن  خدمات54540
ریزي پی ساختمان بتن  خدمات54540
ریزي کف ساختمان  بتن  خدمات54540
بخار دادن پوشاکخدمات 88213
خدمات بخار زدن پوشاک88213
خدمات بخار زدن منسوجات و کاالهاي نساجی88213
خدمات بخارزنی پارچه88213
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هاي اجرایی ادارات خدمات بخشداري نظارت برعملکرد و دستگاه91111
ها خدمات بدلکار96310
داري کشور خدمات بدهی عمومی خزانه91112
 ساخته بناهاي پیش  بر پاکردنخدمات 54400
 ساخته هاي پیش سازه  خدمات بر پاکردن54400
خدمات برافراشتن، تعمیر کردن و بازکردن دکل حفاري86211
خدمات براق کردن برنج88161
خدمات براورد مقدار و نوع اسکناس و مسکوک مورد نیاز کشور71110
ها پلاجزاي فوالدي   خدمات برپا کردن54550
هاي ساختمانی اجزاي فوالدي جرثقیل  خدمات برپا کردن54550
هاي الکتریکی اجزاي فوالدي دکل  خدمات برپا کردن54550
هاي مخابراتی اجزاي فوالدي دکل  خدمات برپا کردن54550
ها اجزاي فوالدي دیگر بنا  خدمات برپا کردن54550
 ساختمان اجزاي فوالدي  خدمات برپا کردن54550
اي اسکلت فوالدي کارخانه  خدمات برپا کردن54550
 داربست  برپا کردن  خدمات54570
هاي فلزي دیوار  خدمات برپا کردن54550
سکوي کار  برپا کردن  خدمات54570
)ساخته نماهاي پیش(خدمات برپاسازي دیوارهاي نما 54550
ها،  ها مانند پل ها و دیگر سازه براي ساختمان) اما نه خودساخته(ساخته  ساختمانی پیشخدمات برپاسازي قطعات فوالد 54550

هاي انتقال برق هاي سقفی و برج جرثقیل
هاي داخلی هاي واژگون شده در آب خدمات برپایی شناور67532
هاي ساحلی هاي واژگون شده در آب خدمات برپایی شناور67531
 هاي ماوراي اقیانوس هاي واژگون شده در آب رخدمات برپایی شناو67531
ها خدمات برپایی نمایشگاه85962
خدمات برج کنترل پرواز67620
خدمات برج مراقبت دریایی67990
هاي داخلی راه خدمات برج مراقبت دریایی آب67512
هاي ساحلی و دریا خدمات برج مراقبت دریایی در آب67511
آهن نگهبانی ایستگاه راهخدمات برج 67390
خدمات برداشت محصول86119
خدمات بررسی بازار و سنجش افکار عمومی83700
خدمات بررسی بازار و نظرسنجی عمومی83700
المللی و نظارتی ها و استانداردهاي بین داري در جهان و بومی کردن رویه خدمات بررسی تحوالت بانک71110
هاي خارجی ها، مؤسسات اعتباري و شعب و دفترهاي نمایندگی بانک تقاضاي تأسیس بانکخدمات بررسی 71110
داري هاي مالی و سایر اطالعات حساب حساب مدت صورت خدمات بررسی ساالنه و میان82221
خدمات بررسی مطالباتی که مورد تحقیق قرار گرفته71620
درجه خلوصخدمات بررسی و آزمایش ترکیبات و تعیین 83441
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خدمات بررسی و آزمایش خصوصیات فیزیکی83442
هاي الکترونیکی و مکانیکی خدمات بررسی و آزمایش سیستم83443
خدمات بررسی و ارزیابی عملیات کامپیوتري بدون ارایه توصیه یا اقدام تکمیلی دیگري، شامل بررسی، ارزیابی و مستند نمودن 83132

، عملکرد، یا امنیت یک سرور، شبکه یا پروسهها اجزا و قطعات، توانایی
ها خدمات بررسی و تأیید موجودي حساب71593
هاي زیرزمینی خدمات بررسی83412
هاي سطح زمین خدمات بررسی83421
بري چوب -خدمات برش چوب88311
خدمات برش سنگ88537
خدمات برش کف و رویه کفش88233
خدمات برش مقوا88321
دهی و پرداخت سنگ خدمات برش، شکل88537
خدمات برقراري ارتباط اپراتوري بین شهري با تلفن ثابت84121
المللی با تلفن ثابت خدمات برقراري ارتباط اپراتوري بین84121
المللی خدمات برقراري ارتباط براي مکالمات بین84110
خدمات برقراري ارتباط براي مکالمات داخلی84110
خدمات برقراري ارتباط تلفن ثابت84121
خدمات برقراري ارتباط راه دور بر اساس اینترنت با تلفن ثابت84121
خدمات برقراري ارتباط راه دور تلفن ثابت بر اساس اینترنت84121
خدمات برقراري ارتباط مجدد تلفن ثابت84121
المللی خدمات برقراري ارتباط مکالمات بین84110
خدمات برقی مربوط به نصب لوازم خانه54611
بافی خدمات برک88212
خدمات برگزاري سرودهاي مذهبی95910
کنی در کارخانه خدمات برگه خشک88130
ریزي اراضی روستایی خدمات برنامه83222
سازي یک محدوده ریزي پاک خدمات برنامه83931
ریزي شهري خدمات برنامه83221
اندازها، خدمات معماري ریزي شهري و خدمات معماري چشم خدمات برنامه83221
زیارتی) تور(هاي کامل  ریزي گشت برنامه  خدمات85540
سیاحتی) تور(هاي کامل  ریزي گشت برنامه  خدمات85540
ریزي مطلوب، کنترل و هماهنگی در امور ارزي صادرات کاالهاي غیر نفتی خدمات برنامه71110
ها براي انجام تبلیغات، طراحی تبلیغات،  ریزي، تهیه ایده تبلیغاتی و انجام خدمات کامل براي انتخاب رسانه خدمات برنامه83611

تصویرها، پوسترها و غیره
ادن تبلیغات هاي تبلیغاتی و قرار د ریزي، تهیه ایده تبلیغاتی و انجام خدمات کامل براي نوشتن سناریو براي فیلم خدمات برنامه83611

ها در رسانه
ها و سناریوها براي کارهاي تبلیغاتی ریزي، تهیه ایده تبلیغاتی و انجام خدمات کامل براي نوشتن واژه خدمات برنامه83611
یغاتیریزي، تهیه ایده تبلیغاتی و انجام خدمات کامل براي یک کار تبلیغاتی شامل خلق ایده اولیه براي کار تبل خدمات برنامه83611
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هاي مختلف داخلی و خارجی اندازي و تبلیغ پکیج تور سفارشی براي گروه ریزي، راه خدمات برنامه85540
نویسی خدمات برنامه83131
کنی خدمات برنج پاک88161
کوبی خدمات برنج88161
خدمات بریدن قطعات فلزي88732
خدمات بزرگ کردن نگاتیو یا اسالید83820
بندي خدمات بسته85400
ها بندي آبزیان و محصوالت حاصل از آن خدمات بسته85400
بندي آجیل خدمات بسته85400
الزحمه بندي اجناس بر اساس حق خدمات بسته85400
جات بندي ادویه خدمات بسته85400
بندي اسانس خدمات بسته85400
گرفتن هدایابندي اقالم ارسالی و کاغذ کادو  خدمات بسته85400
بندي انقباضی با فیلم پلی اتیلن خدمات بسته85400
بندي انواع تخمه آجیل خدمات بسته85400
بندي انواع خمیر مرغ خدمات بسته85400
بندي انواع شیرینی خدمات بسته85400
بندي انواع گوشت طیور خدمات بسته85400
بندي انواع گوشت قرمز خدمات بسته85400
بندي بادام خدمات بسته85400
بندي بذر خدمات بسته85400
بندي برنج خدمات بسته85400
صورت بطري یا افشانه بندي به خدمات بسته85400
بندي بیکینگ پودر خدمات بسته85400
اي بندي پاکتی یا کیسه خدمات بسته85400
بندي پسته خدمات بسته85400
پنیربندي  خدمات بسته85400
بندي پودر کیک خدمات بسته85400
بندي پیاز خدمات بسته85400
گردان بندي تخمه آفتاب خدمات بسته85400
بندي جو خدمات بسته85400
بندي چاي خدمات بسته85400
بندي حبوب خدمات بسته85400
بندي حبوبات خدمات بسته85400
بندي خرچنگ خدمات بسته85400
بندي خرما خدمات بسته85400
بندي خشکبار خدمات بسته85400
بندي خمیرترش خدمات بسته85400
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بندي خوراک دام، طیور، آبزیان خدمات بسته85400
بندي دل و جگر خدمات بسته85400
میگو بندي دم شاه خدمات بسته85400
بندي ذرت خدمات بسته85400
بندي روغن بادام خدمات بسته85400
)جامد(بندي روغن خوراکی  خدمات بسته85400
)مایع(بندي روغن خوراکی  خدمات بسته85400
بندي روغن نارگیل خدمات بسته85400
بندي زعفران خدمات بسته85400
بندي زیره خدمات بسته85400
ها بندي سبزي خدمات بسته85400
بندي سرکه خدمات بسته85400
بندي سکه و اسکناس بستهخدمات 85400
بندي سویا خدمات بسته85400
زمینی بندي سیب خدمات بسته85400
بندي سیر خدمات بسته85400
بندي شکر خدمات بسته85400
هاي خانگی بندي شوینده خدمات بسته85400
بندي شیرخشک خدمات بسته85400
بندي عسل خدمات بسته85400
بندي علوفه بستهخدمات 85400
بندي غالت خدمات بسته85400
بندي فرمی خدمات بسته85400
بندي فندق خدمات بسته85400
بندي قارچ خوراکی خدمات بسته85400
بندي قند خدمات بسته85400
بندي قهوه خدمات بسته85400
بندي قهوه فوري خدمات بسته85400
براي دیگرانبندي کاالها  خدمات بسته85400
بندي کره خدمات بسته85400
بندي کشمش خدمات بسته85400
بندي کله و پاچه خدمات بسته85400
بندي گردو خدمات بسته85400
بندي گندم خدمات بسته85400
فرنگی بندي گوجه خدمات بسته85400
بندي گوشت خدمات بسته85400
بندي گوشت قرمز خدمات بسته85400
بندي گوشت گاو خدمات بسته85400
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بندي گوشت گوسفند خدمات بسته85400
بندي گوشت ماکیان خدمات بسته85400
بندي خودکار و دستی هاي مختلف بسته با استفاده از تکنیک) توالت(بندي لوازم دستشویی  خدمات بسته85400
بندي ماته خدمات بسته85400
بندي ماهی خدمات بسته85400
بندي ماهی در خالء خدمات بسته85400
بندي ماهیان غیر ماکول خدمات بسته85400
بندي مایه پنیر خدمات بسته85400
بندي محصوالت دارویی خدمات بسته85400
بندي محصوالت غذایی خدمات بسته85400
بندي مرغ خدمات بسته85400
بندي مواد آردي خدمات بسته85400
بندي مواد غذایی بسته خدمات85400
بندي مواد غذایی براي هواپیما خدمات بسته85400
بندي موز خدمات بسته85400
بندي میگو خدمات بسته85400
هاي خشک بندي میوه و سبزي خدمات بسته85400
هاي آجیلی بندي میوه خدمات بسته85400
بندي نان خدمات بسته85400
نسکافهبندي  خدمات بسته85400
بندي نمک خدمات بسته85400
بندي پسته بندي و درجه خدمات بسته85400
بندي وانیل خدمات بسته85400
الزحمه بندي هدایا بر اساس حق خدمات بسته85400
بندي کنسانتره میوه خدمات بسته85400
آموزي خدمات بسیج دانش95920
خدمات بلغور کردن غالت و حبوبات88161
چینی بلوک  خدمات54560
زنی خدمات بلوک88536
بین شهري  فروشی اتوبوس بلیت  خدمات67410
شهري  فروشی اتوبوس بلیت  خدمات67410
یا قرارداد  الزحمه حق  خدمات بنگاه معامالت ملکی بر اساس72230
هاي کاریابی خدمات بنگاه85112
هاي وصول خدمات بنگاه85920
 هاي دفاع مقدس خدمات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش96411
خدمات بو دادن آجیل88130
گردان خدمات بو دادن تخم آفتاب88130
خدمات بو دادن ذرت88130
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خدمات بو دادن شاه دانه88130
خدمات بو دادن قهوه88169
خدمات بو دادن گندم88130
خدمات بوجاري حبوبات88161
بوجاري در کارگاه خدمات88161
هاي آجیلی خدمات بودادن میوه88130
یا قرارداد  الزحمه حق  خدمات بورس مسکن بر اساس72230
خدمات بوریابافی88319
خدمات بوفه63320
هاي داخلی خدمات به آب انداختن شناور در آب67532
هاي ساحلی خدمات به آب انداختن شناور در آب67531
 هاي ماوراي اقیانوس خدمات به آب انداختن شناور در آب67531
خدمات به تصویر کشیدن بازارهاي مالی71552
خود قهرمانان ورزشی  خدمات به حساب96610
هاي غیر فلزي به مواد خام ثانویه خدمات به عمل آوردن قراضه89420
هاي ساختمانی غیر مسکونی پروژهخدمات به عهده گرفتن مطالعات اولیه هزینه براي 83213
ها خدمات به قطع در آوردن کتاب89122
)هنري، علمی و تکنولوژیکی، تاریخی(ها  خدمات به نمایش گذاشتن انواع مجموعه96411
هاي فلزي خدمات به هم متصل کردن قطعات کار88732
کیفیت بذرهاي به لحاظ ژنتیکی تغییریافتهخدمات بهبود بخشیدن به کیفیت تکثیر بذر، شامل ارتقاي 86112
خدمات بهداشتی براي پرسنل نظامی91240
برداري از ایستگاه رادار خدمات بهره84190
تعاونی) گذاري سرمایه(ها و اقالم مشابه در یک صندوق  صورت عاملیت فروش واحدها، سهم خدمات به71521
ها و  ها، پروسه ها، مواد، ابزارها، سازه ایجاد و استفاده از ماشین/دسی در طراحی، ساختکارگیري قوانین و اصول مهن خدمات به83321

هاي ساختمانی ها براي پروژه سیستم
خدمات بیدار کردن تلفنی85939
اعصاب و روان  خدمات بیمارستان93113
زنان و زایمان  خدمات بیمارستان93112
ها زندان  بیمارستان خدمات 93119
آموز دست  بیمارستانی براي حیوانات  خدمات83510
بیمارستانی براي دام  خدمات83520
خدمات بیمارستانی، آزمایشگاهی و فنی براي حیوانات خانگی83510
ها خدمات بیمارستانی، آزمایشگاهی و فنی براي حیوانات غیر از حیوانات خانگی و دام83590
ها آزمایشگاهی و فنی براي دامخدمات بیمارستانی، 83520
 میانی دندان  هاي حفره بیماري  خدمات93123
خدمات بیمه آبزیان71339
سوزي خدمات بیمه آتش71339
سوزي نفت و انرژي خدمات بیمه آتش71334
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هاي اعتبار و ضمانت خدمات بیمه اتکایی بیمه71436
هاي بار خدمات بیمه اتکایی بیمه71433
هاي تعهدات عمومی خدمات بیمه اتکایی بیمه71435
هاي حوادث و درمان خدمات بیمه اتکایی بیمه71420
ها هاي سایر دارایی خدمات بیمه اتکایی بیمه71434
هاي عمر خدمات بیمه اتکایی بیمه71410
هاي وسایل نقلیه دریایی، هوایی و سایر خدمات بیمه اتکایی بیمه71432
هاي وسایل نقلیه موتوري خدمات بیمه اتکایی بیمه71431
خدمات بیمه اعتبار71336
خدمات بیمه باربري71333
خدمات بیمه باربري داخلی71333
خدمات بیمه باربري صادراتی71333
خدمات بیمه باربري وارداتی71333
خدمات بیمه بازگرداندن اقالم به جا مانده از مسافر71337
خدمات بیمه بدنه اتومبیل71331
خدمات بیمه بدنه کشتی71332
خدمات بیمه پول71339
خدمات بیمه جنگل71339
خدمات بیمه حذف، تغییر برنامه یا تأخیر در سفر71337
خدمات بیمه حوادث انفرادي71321
خدمات بیمه حوادث انفرادي تشکیل سرمایه71321
خدمات بیمه حوادث تحصیلی71321
انداز خدمات بیمه حوادث تکمیلی پس71321
خدمات بیمه حوادث تکمیلی عمر زمانی71321
انداز خدمات بیمه حوادث تکمیلی عمر و پس71321
خدمات بیمه حوادث سرنشین71331
خدمات بیمه حوادث کارکنان دولت71321
خدمات بیمه حوادث گروهی71321
خدمات بیمه دام71339
خدمات بیمه درستکاري71339
خدمات بیمه درمان بازنشستگان71322
خدمات بیمه درمان حج و زیارت71337
خدمات بیمه درمان گروهی71322
)آکسا(خدمات بیمه درمان مسافران خارج از کشور 71337
خدمات بیمه دیه71331
خدمات بیمه رهن71339
خدمات بیمه سایر وسایل حمل و نقل71332
خدمات بیمه سپرده71336
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خدمات بیمه سند مالکیت71339
خدمات بیمه شخص ثالث71331
خدمات بیمه شخص ثالث ودیه71331
خدمات بیمه شکست شیشه71339
خدمات بیمه صداقت و امانت71339
خدمات بیمه ضامن71336
خدمات بیمه طیور71339
خدمات بیمه کانتینر71332
بیمه کشتیرانیخدمات 71332
خدمات بیمه مازاد حوادث مسافرین71331
آالت خدمات بیمه ماشین71334
خدمات بیمه محصوالت باغی71339
خدمات بیمه محصوالت زراعی71339
خدمات بیمه مرتع و آبخیزداري71339
خدمات بیمه مسئولیت71335
اي پزشکان خدمات بیمه مسئولیت حرفه71335
المللی خدمات بیمه مسئولیت حمل و نقل بین71335
خدمات بیمه مسئولیت حمل و نقل داخلی71335
خدمات بیمه مسئولیت مدنی71335
خدمات بیمه مسئولیت نفت و انرژي71335
خدمات بیمه مستغالت71334
خدمات بیمه مفقود شدن، دیر رسیدن یا صدمه دیدن بار مسافر71337
مهندسی خدمات بیمه71339
خدمات بیمه مهندسی نفت و انرژي71339
هاي بیمه آلودگی خدمات بیمه نامه71335
هاي بیمه رهن خدمات بیمه نامه71339
هاي مالی هاي بیمه زیان خدمات بیمه نامه71339
هاي بیمه معالجه اشتباه خدمات بیمه نامه71335
نقلیه موتوري، قراردادهاي صادره بیمه وسایل  خدمات بیمه نامه71331
بندي نشده در جاي دیگر هاي غیر زندگی طبقه خدمات بیمه نامه71339
خدمات بیمه وام71336
خدمات بیمه وسایل نقلیه موتوري71331
هاي پزشکی حوادث و بهداشت و درمان خدمات بیمه هزینه71337
خدمات بیمه هواپیما71332
خدمات بیمه هواپیمایی71332
هاي مسافربري هاي بیمه کشتی نامه خدمات بیمه71332
هاي حقوقی خدمات بیمه71339
سنجی خدمات بینایی93199



      (CPC)  211

     
خدمات پاتوبیولوژي93195
خدمات پادویی97990
خدمات پارک بازي96910
ها و اماکن عمومی ها، جاده در خیابان پارک   خدمات67430
پارکبان  خدمات67430
پارکومتر  خدمات67430
ها هاي تفریحی و ساحل خدمات پارک96990
 خودرو  پارکینگ  خدمات67430
دوچرخه   پارکینگ  خدمات67430
 سقف  عمومی بدون  پارکینگ  خدمات67430
یا طبقاتی  عمومی مسقف  پارکینگ  خدمات67430
موتورسیکلت   پارکینگ  خدمات67430
تلفن ثابت) call return(مستقیم مکالمه خدمات پاسخ 84122
موبایل) call return(خدمات پاسخ مستقیم مکالمه 84132
گویی تلفنی خدمات پاسخ85939
خدمات پاک کردن امعا و احشاي حیوانات88110
ها خدمات پاک کردن در و پنجره85320
)کشمش(خدمات پاک کردن سبزه 88130
سیرابیخدمات پاک کردن 88110
خدمات پاک کردن غالت و حبوبات در کارگاه88161
پاچه خدمات پاک کردن کله88110
خدمات پاک کردن گازهاي خروجی94411
ها خدمات پاک کردن گذرگاه94510
هاي آلوده ها از خاک خدمات پاک کردن گذرگاه94322
خدمات پاک کردن گل زعفران86111
گوشتخدمات پاک کردن 88110
خدمات پاک کردن مرغ88110
خدمات پاک و خردکردن سبزي88130
ها و معابر سازي خیابان خدمات پاک94510
سازي ساحل خدمات پاک94590
سازي گیاهان هرز سازي کارگاه، از جمله پاک خدمات پاک54320
سازي کوهستان خدمات پاک94900
 سازي محوطه پاک  خدمات54320
خدمات پاالیش نفت88412
خدمات پانسمان93199
المللی خدمات پایان ارتباط براي مکالمات بین84110
خدمات پایان ارتباط مکالمات داخلی84110
هوایی مسافري  پایانه  خدمات67610
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هاي بندري بار غیر کانتینري پایانه  خدمات67190
هاي بندري بار کانتینري پایانه  خدمات67110
هاي ریلی بار غیر کانتینري پایانه  خدمات67190
هاي ریلی بار کانتینري پایانه  خدمات67110
هاي زمینی بار غیر کانتینري پایانه  خدمات67190
هاي زمینی بار کانتینري پایانه  خدمات67110
شهري  هاي مسافر اتوبوس خدمات پایانه67410
آهن راههاي مسافر  خدمات پایانه67390
شهري  بین  هاي مسافري اتوبوس خدمات پایانه67410
هاي هوایی بار غیر کانتینري پایانه  خدمات67190
هاي هوایی بارکانتینري پایانه  خدمات67110
)On-line(ها برخطی  خدمات پایگاه داده84394
کاري فلزات خدمات پتک89330
و متالورژي پودري) سازي پروفیل(کاري با غلتک  کاري، خم کاري یا منگنه قالبکاري،  کاري، پرس خدمات پتک89330
خدمات پتوبافی88215
خدمات پخش برنامه تلویزیونی84631
خدمات پخش برنامه رادیویی84631
خدمات پخش خبر تلویزیونی84631
خدمات پخش خبر رادیویی84631
استانیخدمات پخش خبر شبکه تلویزیونی 84631
اي خدمات پخش خبر شبکه تلویزیونی ماهواره84631
خدمات پخش خبر شبکه رادیویی استانی84631
خدمات پدیکور97220
موافقت یک بانک یا سایر مؤسسات مالی براي پرداخت یک حواله یا سند اعتباري منتشر شده توسط یک (خدمات پذیرش 71135

)مؤسسه
ها حساب و ثبت و نگهداشتن حساب ریزي مالی، ارسال صورت برنامهخدمات پذیرش، 85940
خدمات پر کردن فضاي خالی پاکت یا کارتن با مواد محافظ85953
خدمات پرداخت پارچه88213
خدمات پرداخت چرم88231
هاي معوقه خدمات پرداخت حساب85920
ها و فلزات قیمتی خدمات پرداخت سنگ88902
پرداخت قالی خدمات88216
کاري خدمات پرداخت54750
ها خدمات پردازش داده83159
خدمات پردازش عکس83820
خدمات پردازش معامالت مالی71593
صورت آنالین خدمات پردازش و تهیه لیست حقوق، از جمله به82223
دوزي خدمات پرده88215
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خدمات پرس چوب88311
خدمات پرس قالی88216
خدمات پرستار شخصی98000
پرستاري با مجوز  خدمات93192
مجوز  پرستاري بدون  خدمات93192
خدمات پرستاري در منزل افراد و خانوارها93210
کاري کفش خدمات پرس88233
صورت قراردادي یا کارمزدي نگاري و غیره براي دیگران به خدمات پرسنلی و نامه85940
مرغخدمات پرکندن 88110
خدمات پروار کردن حیوانات اهلی86129
خدمات پرورش نهال درختان جنگلی86140
 یتیمان  پرورشگاه  خدمات93302
هاي ساختمانی مسکونی هاي ساختمانی، به عهده گرفتن مطالعات اولیه هزینه براي پروژه خدمات پروژه83212
زنجیره عرضه، مانند مدیریت موجودي، خدمات تدارکاتی، خدمات پشتیبانی، هاي تجاري مربوط به مدیریت  خدمات پروسه83117

ریزي تولید و سفارش برنامه
پریودنتیک خدمات 93123
آموز دست  حیوانات  به  شده  خدمات پزشکی ارایه83510
 دام  به  شده  پزشکی ارایه  خدمات83520
خدمات پزشکی اورژانس سیار93194
پزشک  زیر نظر مستقیم  شده  ارایه  پزشکی زنان  خدمات93122
پزشکی عمومی خدمات 93121
هاي شهرداري خدمات پزشکی و دارویی کلینیک91111
براي بیماران بستري - اي خدمات پزشکی هسته93119
سرپایی - اي خدمات پزشکی هسته93122
ویژه حیوانات یا خارج از بیمارستان براي حیوانات خانگی هاي پزشکی در بیمارستان خدمات پزشکی، جراحی و دندان83510
هاي ویژه حیوانات یا خارج از بیمارستان براي حیوانات غیر از حیوانات  پزشکی در بیمارستان خدمات پزشکی، جراحی و دندان83590

شوند والت پرورش داده میخز یا سایر محص/ها و حیواناتی که براي تولید پوست وحش ها شامل حیوانات باغ خانگی و دام
ها هاي ویژه حیوانات یا خارج از بیمارستان براي دام پزشکی در بیمارستان خدمات پزشکی، جراحی و دندان83520
خدمات پس از برداشت محصول86111
سازي محصول براي بازارهاي اولیه آماده -خدمات پس از برداشت محصول86111
خدمات پاک کردن پنبه -محصولخدمات پس از برداشت 86111
D.H.Lخدمات پست 68120
خدمات پست اکسپرس68113
خدمات پست الکترونیک68119
تلفن ثابت) voice mail(خدمات پست الکترونیکی صوتی 84122
موبایل) voice mail(خدمات پست الکترونیکی صوتی 84132
خدمات پست پیشتاز68113
ترکیبیخدمات پست 68113
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خدمات پست تصویري68113
خدمات پست جواب قبول68113
خدمات پست خرید68113
خدمات پست رستانت68119
ملی  پست  تشکیالت  المللی توسط خدمات پست سریع بین68111
خدمات پست سفارشی68113
خدمات پست صوتی68119
خدمات پست کردن مرسوالت پستی85953
پست مستقیمخدمات 68113
خدمات پست ویژه68113
ساختن رویه کفش -سازي خدمات پستایی88233
کنی خدمات پسته پاک88130
شکنی خدمات پسته88130
خدمات پشتیبانی آي تی83132
هاي کشور در امور تهاتر خدمات پشتیبانی از سیستم71110
هاي کشور در امور کلر خدمات پشتیبانی از سیستم71110
خدمات پشتیبانی براي استخراج سایر معادن86219
خدمات پشتیبانی براي استخراج نفت و گاز86211
خدمات پشتیبانی براي تحقیقات توسعه تجربی مربوط به دفاع91240
کاربردي دفاعی  پشتیبانی براي تحقیقات  خدمات91240
دفاعی  تجربیات  پشتیبانی براي توسعه  خدمات91240
خدمات پشتیبانی پرورش دام و طیور86121
خدمات پشتیبانی تخصصی حمل و نقل فضایی67640
خدمات پشتیبانی تولیدات صدا و سیما96121
داري و قطع درختان خدمات پشتیبانی جنگل86140
ملیالعاده  هاي فوق هاي احتیاطی براي مقابله با وضعیت خدمات پشتیبانی در زمینه تهیه طرح91250
عمومی  هاي پشتیبانی دولت براي بیمارستان  خدمات91122
فرهنگی  پشتیبانی دولت براي تسهیالت  خدمات91124
هاي پرستاري عمومی براي خانه  پشتیبانی دولت  خدمات91122
هاي محلی پشتیبانی دولت براي فستیوال  خدمات91124
هاي ملی فستیوالپشتیبانی دولت براي   خدمات91124
اي هاي منطقه براي فستیوال  پشتیبانی دولت  خدمات91124
پزشکی عمومی هاي دندان براي کلینیک  پشتیبانی دولت  خدمات91122
هاي عمومی پشتیبانی دولت براي کلینیک  خدمات91122
دینی  براي مؤسسات  پشتیبانی دولت  خدمات91124
مذهبی  دولت براي مؤسساتپشتیبانی   خدمات91124
ها خانه براي نقاهت  پشتیبانی دولت  خدمات91122
هاي عمومی خانه براي نقاهت  پشتیبانی دولت  خدمات91122
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خدمات پشتیبانی دولت در زمینه اجراي ضوابط در زمینه استانداردهاي ساختمان91133
هاي ارتباطات اي سیستمخدمات پشتیبانی دولت در زمینه اجراي مقررات بر91134
عمومی  هاي بیمارستان  پشتیبانی دولت در زمینه اداره  خدمات91122
هاي پرستاري عمومی خانه  پشتیبانی دولت در زمینه اداره  خدمات91122
پزشکی عمومی کلینکهاي دندان  پشتیبانی دولت در زمینه اداره  خدمات91122
هاي عمومی خانه  نقاهت  زمینه ادارهپشتیبانی دولت در   خدمات91122
خدمات پشتیبانی دولت در زمینه ارتباطات91134
خدمات پشتیبانی دولت در زمینه بازاریابی مواد معدنی91133
هاي عمومی پشتیبانی دولت در زمینه بازرسی بیمارستان  خدمات91122
پرستاريهاي  پشتیبانی دولت در زمینه بازرسی خانه  خدمات91122
هاي پزشکی پشتیبانی دولت در زمینه بازرسی کلینیک  خدمات91122
ریزي امکانات حمل و نقل دریایی خدمات پشتیبانی دولت در زمینه برنامه91134
ریزي باندهاي پرواز خدمات پشتیبانی دولت در زمینه برنامه91134
ها راهریزي بزرگ خدمات پشتیبانی دولت در زمینه برنامه91134
ها ریزي بستر جاده خدمات پشتیبانی دولت در زمینه برنامه91134
ها هاي فرودگاه ریزي پایانه خدمات پشتیبانی دولت در زمینه برنامه91134
ها ریزي جاده خدمات پشتیبانی دولت در زمینه برنامه91134
ریزي خطوط ریلی خدمات پشتیبانی دولت در زمینه برنامه91134
ریزي خطوط لوله خدمات پشتیبانی دولت در زمینه برنامه91134
ها و تجهیزات ثابت مربوط به حمل و نقل هوایی ریزي سازه خدمات پشتیبانی دولت در زمینه برنامه91134
هاي ارتباطات ریزي سیستم خدمات پشتیبانی دولت در زمینه برنامه91134
هاي تولید صنعتی بهبود وضعیت کارگاهخدمات پشتیبانی دولت در زمینه 91133
برداري مواد معدنی  خدمات پشتیبانی دولت در زمینه بهره91133
سازي امکانات حمل و نقل دریایی خدمات پشتیبانی دولت در زمینه بهینه91134
سازي باندهاي پرواز خدمات پشتیبانی دولت در زمینه بهینه91134
ها سازي بزرگراه ر زمینه بهینهخدمات پشتیبانی دولت د91134
ها سازي بستر جاده خدمات پشتیبانی دولت در زمینه بهینه91134
ها هاي فرودگاه سازي پایانه خدمات پشتیبانی دولت در زمینه بهینه91134
ها سازي جاده خدمات پشتیبانی دولت در زمینه بهینه91134
سازي خطوط ریلی بهینهخدمات پشتیبانی دولت در زمینه 91134
سازي خطوط لوله خدمات پشتیبانی دولت در زمینه بهینه91134
ها و تجهیزات ثابت مربوط به حمل و نقل هوایی سازي سازه خدمات پشتیبانی دولت در زمینه بهینه91134
هاي ارتباطات سازي سیستم خدمات پشتیبانی دولت در زمینه بهینه91134
هاي ارتباطات پشتیبانی دولت در زمینه توسعه سیستمخدمات 91134
خدمات پشتیبانی دولت در زمینه تهیه ضوابط در زمینه استانداردهاي ساختمان91133
خدمات پشتیبانی دولت در زمینه تهیه مقررات اکتشاف91133
هاي ارتباطات خدمات پشتیبانی دولت در زمینه تهیه مقررات براي سیستم91134
اي خدمات پشتیبانی دولت در زمینه حمل و نقل جاده91134
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خدمات پشتیبانی دولت در زمینه حمل و نقل دریایی91134
خدمات پشتیبانی دولت در زمینه حمل و نقل ریلی91134
خدمات پشتیبانی دولت در زمینه حمل و نقل هوایی91134
 عمومی پزشکی  اعتباراتپشتیبانی دولت در زمینه خدمات   خدمات91122
سازي مواد معدنی خدمات پشتیبانی دولت در زمینه ذخیره91133
خدمات پشتیبانی دولت در زمینه ساخت و ساز امکانات حمل و نقل دریایی91134
خدمات پشتیبانی دولت در زمینه ساخت و ساز باندهاي پرواز91134
ها ساز بزرگراه خدمات پشتیبانی دولت در زمینه ساخت و91134
ها خدمات پشتیبانی دولت در زمینه ساخت و ساز بستر جاده91134
ها هاي فرودگاه خدمات پشتیبانی دولت در زمینه ساخت و ساز پایانه91134
ها خدمات پشتیبانی دولت در زمینه ساخت و ساز جاده91134
خدمات پشتیبانی دولت در زمینه ساخت و ساز خطوط ریلی91134
خدمات پشتیبانی دولت در زمینه ساخت و ساز خطوط لوله91134
ها و تجهیزات ثابت مربوط به حمل و نقل هوایی خدمات پشتیبانی دولت در زمینه ساخت و ساز سازه91134
سیم هاي ارتباطات بی خدمات پشتیبانی دولت در زمینه سیستم91134
هاي ارتباطات پستی سیستمخدمات پشتیبانی دولت در زمینه 91134
هاي ارتباطات تلفنی خدمات پشتیبانی دولت در زمینه سیستم91134
هاي ارتباطات تلگرافی خدمات پشتیبانی دولت در زمینه سیستم91134
هاي ارتباطات کابلی خدمات پشتیبانی دولت در زمینه سیستم91134
هاي مخابراتی ارتباطات ماهوارههاي  خدمات پشتیبانی دولت در زمینه سیستم91134
خدمات پشتیبانی دولت در زمینه طراحی امکانات حمل و نقل دریایی91134
خدمات پشتیبانی دولت در زمینه طراحی باندهاي پرواز91134
ها خدمات پشتیبانی دولت در زمینه طراحی بزرگراه91134
ها هخدمات پشتیبانی دولت در زمینه طراحی بستر جاد91134
ها هاي فرودگاه خدمات پشتیبانی دولت در زمینه طراحی پایانه91134
ها خدمات پشتیبانی دولت در زمینه طراحی جاده91134
خدمات پشتیبانی دولت در زمینه طراحی خطوط ریلی91134
خدمات پشتیبانی دولت در زمینه طراحی خطوط لوله91134
ها و تجهیزات ثابت مربوط به حمل و نقل هوایی زمینه طراحی سازهخدمات پشتیبانی دولت در 91134
هاي ارتباطات خدمات پشتیبانی دولت در زمینه عملکرد سیستم91134
هاي تولید صنعتی ریزي شده براي توسعه کارگاه هاي برنامه خدمات پشتیبانی دولت در زمینه فعالیت91133
کشف مواد معدنیخدمات پشتیبانی دولت در زمینه 91133
هاي تولید صنعتی خدمات پشتیبانی دولت در زمینه گسترش کارگاه91133
کاري خدمات پشتیبانی دولت در زمینه معدن91133
هاي پرستاري بر خانه  پشتیبانی دولت در زمینه نظارت  خدمات91122
خدمات پشتیبانی دولت در زمینه نظارت بر مقررات اکتشاف91133
داري امکانات حمل و نقل دریایی خدمات پشتیبانی دولت در زمینه نگه91134
داري باندهاي پرواز خدمات پشتیبانی دولت در زمینه نگه91134
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ها داري بزرگراه خدمات پشتیبانی دولت در زمینه نگه91134
ها داري بستر جاده خدمات پشتیبانی دولت در زمینه نگه91134
ها هاي فرودگاه داري پایانه پشتیبانی دولت در زمینه نگهخدمات 91134
ها داري جاده خدمات پشتیبانی دولت در زمینه نگه91134
داري خطوط ریلی خدمات پشتیبانی دولت در زمینه نگه91134
داري خطوط لوله خدمات پشتیبانی دولت در زمینه نگه91134
ها و تجهیزات ثابت مربوط به حمل و نقل هوایی داري سازه نگهخدمات پشتیبانی دولت در زمینه 91134
هاي محلی فستیوال  پشتیبانی دولت  خدمات91124
خدمات پشتیبانی شکار86130
خدمات پشتیبانی فناوري اطالعات83132
گیري خدمات پشتیبانی ماهی86150
امور انرژي  اداره  به  پشتیبانی مربوط  خدمات91132
)در جاي دیگر  بندي نشده طبقه(امور عمومی   به  پشتیبانی مربوط  خدمات91119
خدمات پشتیبانی مربوط به طراحی عملیات احتیاطی91250
هاي اجتماعی خدمات پشتیبانی مربوط به فعالیت95994
خدمات پشتیبانی مربوط به مانورهاي غیر نظامی91250
 ها  به ورزش  پشتیبانی مربوط  خدمات96620
 تفریح به  پشتیبانی مربوط  خدمات96620
خدمات پشتیبانی مرتبط با نیروهاي دفاع غیر نظامی91250
افزار کامپیوتر با هم افزار و نرم کارگیري و رفع اشکال از سخت خدمات پشتیبانی مشتري در به83132
افزار کامپیوتري، شامل تست و تمیز کردن مرتب و تعمیر  از سختکارگیري یا رفع اشکال  خدمات پشتیبانی مشتري در به83132

تجهیزات آي تی
افزار کارگیري یا رفع مشکل نرم خدمات پشتیبانی مشتري در به83132
کنی خدمات پشم پاک88211
چینی گوسفندان خدمات پشم86121
ریسی خدمات پشم88211
نی براي تولید پارچه ز خدمات پشم88211
شویی خدمات پشم88211
ریزي خدمات پله88536
هاي پلیس خدمات پلیس در زمینه اداره کردن آزمایشگاه91260
خدمات پلیس در زمینه تنظیم ترافیک91260
خدمات پلیس در زمینه ثبت مشخصات اتباع خارجی91260
داري اسناد و مدارک پلیس خدمات پلیس در زمینه حفظ و نگه91260
خدمات پلیسه کردن انواع البسه88213
کلینیک تخصصی خدمات پلی93122
کنی در کارخانه خدمات پنبه پاک88211
ریسی خدمات پنبه88211
زنی خدمات پنبه88211
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، تنظیم چرخ و باالنس چرخ خودرو)تیوبلس(خدمات پنچرگیري تایر 87141
وانت، کامیون و اتوبوسخدمات پنچرگیري تیوب خودرو سواري، 87141
بندي بادام خدمات پودرگیري و بسته85400
خدمات پوست سیرکنی88130
زمینی خدمات پوست کندن صنعتی سیب88130
خدمات پوست کندن غالت و حبوبات در کارگاه88161
خدمات پولی تحت نظارت بانک مرکزي71110
و وسایل چوبیخدمات پولیش زدن و برق انداختن مبلمان 85330
خدمات پولیش مومی و درزگیري54750
هاي چوبی  کاري کف خدمات پولیش54750
)backbone(خدمات پی بستر اینترنت 84210
 سازي داربست پیاده  خدمات54570
سازي سکوي کار پیاده  خدمات54570
با تلفن همراه) SMS(خدمات پیام کوتاه 84131
)Two-way mobile messaging(کوتاه دوطرفه خدمات پیام 84131
 رسانی توسط پیک دوچرخه پیام  خدمات68120
رسانی توسط پیک موتور پیام  خدمات68120
هاي خاص ریزي براي فعالیت خدمات پی54512
رانی خدمات پیست اتومبیل96520
خدمات پیست اسکی96520
خدمات پیست دو و میدانی96520
سواري خدمات پیست دوچرخه96520
بینی وضع هوا و هواشناسی خدمات پیش83430
خدمات پیشخدمت98000
آهن کشی توسط راه رانی یا یدک خدمات پیش67310
بیماري دندان  خدمات پیشگیري از93123
وسیله پزشک عمومی به  هاي جسمی با ماهیت خدمات پیشگیري از بیماري93121
پزشک  وسیله عمومی به  هاي ذهنی با ماهیت بیماري  پیشگیري ازخدمات 93121
پزشک  وسیله عمومی به  هاي روانی داراي ماهیت خدمات پیشگیري از بیماري93121
خدمات پیگیري ماهواره84190
کاري ابنیه سنگین خدمات پیمان54129
خدمات تاکسی تلفنی64115
خدمات تاکسی خطوط64115
 فرودگاه  تاکسی سرویس  خدمات64115
خدمات تاکسی شهري64115
 فرودگاه  تاکسی ویژه  خدمات64115
هلیکوپتر  تاکسی هوایی بین المللی توسط  خدمات64244
هلیکوپتر  توسط  تاکسی هوایی داخلی  خدمات64242
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خشک کردن حیوانات -خدمات تاکسیدرمی88909
 آهن ایستگاه راهتاکسیرانی   خدمات64115
مسافري  تاکسیرانی بنادر  خدمات64115
خدمات تاالر بورس71551
خدمات تاالرهاي نمایش96210
بافتن نخ قالی -بافی خدمات تانه88211
خدمات تایپ، تایپ کامپیوتري و نشر کامپیوتري85954
ها، هواپیماها، سدها و غیره خدمات تایید سالمت کشتی83449
خدمات تایید سالمت و تصدیق اصالت آثار هنري83449
نامه، عقد ازدواج، قرارداد تجاري،  خدمات تایید مدارک و سایر خدمات حقوقی مرتبط براي سایر مدارک حقوقی مانند وصیت82130

پروانه کسب و غیره
و سایر حقوق مالکیت فکري) کپی رایت(ثر خدمات تایید مدارک و سایر خدمات حقوقی مرتبط در ارتباط با مجوز حقوق ا82130
گذاري بر ارزش پول خدمات تأثیر71110
خدمات تأسیسات انتقال پسماند غیر خطرناک94319
خدمات تأسیسات برقی ساختمان54611
گرمایشی  تأسیسات  خدمات54631
خدمات تأسیسات لوله بازکنی94120
کارکنان دائمی و بلندمدت) و پرداخت حقوق(خدمات تأمین 85123
هاي چاپی خدمات تأمین اخبار براي رسانه84410
هاي صوتی و تصویري خدمات تأمین اخبار براي رسانه84420
سیم دیتا تلفن همراه سیم و انتقال بی خدمات تأمین ارتباط تلفنی بی84131
خدمات تأمین امنیت سیستم83131
صورت استخدام مشترک براي استخدام توسط دیگران بچه بهخدمات تأمین پرستارهاي 85125
خدمات تأمین پرستارهاي بچه دائمی و بلندمدت براي استخدام توسط دیگران85123
خدمات تأمین پرستارهاي بچه موقت براي استخدام توسط دیگران85122
م توسط دیگرانخدمات تأمین پرستارهاي بچه موقت قابل تبدیل به دائم براي استخدا85124
خدمات تأمین پرسنل براي کارهاي طوالنی مدت85123
خدمات تأمین پرسنل براي مشاغل موقت85122
و ) PEO(صورت استخدام مشترک نیروي کار توسط یک سازمان، سازمان تخصصی استخدام  خدمات تأمین پرسنل به85125

مشتري
با تلفن ثابت) MMS(اي  و پیام چندرسانه) SMS(خدمات تأمین پیام کوتاه یا پیامک 84121
فرهنگی دولت  تسهیالت  تأمین  خدمات91124
)النه(خدمات تأمین جا براي حیوانات 86129
صورت استخدام مشترک براي استخدام توسط دیگران کاران به خدمات تأمین خدمت85125
استخدام توسط دیگرانکاران دائمی و بلندمدت براي  خدمات تأمین خدمت85123
کاران موقت براي استخدام توسط دیگران خدمات تأمین خدمت85122
کاران موقت قابل تبدیل به دائم براي استخدام توسط دیگران خدمات تأمین خدمت85124
سیم اختصاصا طراحی شده براي انتقال مطلوب اطالعات بر مبناي  خدمات تأمین دسترسی به تسهیالت و خدمات با سیم یا بی84150
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پرداخت در قبال استفاده

خدمات تأمین دسترسی به شبکه تلفن سوئیچی عمومی براي انتقال و هدایت صدا، دیتا و تصویر از یک موقعیت کاربر ثابت یا 84121
اي یا کارتی عمومی سکه هاي عمومی یا نیمه از تلفن

هاي سوئیچی و غیر سوئیچی براي انتقال و هدایت صدا، دیتا و تصویر در موارد  خدمات تأمین دسترسی به یا استفاده از، شبکه84131
خدمات ، )PCS(آغاز یا خاتمه تماس توسط یک گوشی یا دستگاه قابل حمل، مانند تلفن همراه، خدمات ارتباطی شخصی 

سیم همراه اي، پیجر یا بی و تلفن ماهواره) ESMR(شده  سیم تخصصی تقویت بی
صورت استخدام مشترک براي واگذاري کار خدمات تأمین دیگر کارکنان به85125
خدمات تأمین دیگر کارکنان دائمی و بلندمدت براي واگذاري کار85123
ي واگذاري کارخدمات تأمین دیگر کارکنان قراردادي برا85121
خدمات تأمین دیگر کارکنان موقت براي واگذاري کار85122
خدمات تأمین دیگر کارکنان موقت قابل تبدیل به دائم براي واگذاري کار85124
سایت خدمات تأمین زیرساخت براي میزبانی وب83151
صنعتصورت استخدام مشترک بازرگانی و  خدمات تأمین سایر کارکنان به85125
خدمات تأمین سایر کارکنان دائمی و بلندمدت بازرگانی و صنعت85123
خدمات تأمین سایر کارکنان موقت بازرگانی و صنعت85122
خدمات تأمین سایر کارکنان موقت قابل تبدیل به دائم بازرگانی و صنعت85124
توسط دیگرانصورت استخدام مشترک براي استخدام  خدمات تأمین سرایدار به85125
خدمات تأمین سرایدار دائمی و بلندمدت براي استخدام توسط دیگران85123
خدمات تأمین سرایدار موقت براي استخدام توسط دیگران85122
خدمات تأمین سرایدار موقت قابل تبدیل به دائم براي استخدام توسط دیگران85124
هاي چاپی رسانههاي اخبار براي  خدمات تأمین عکس84410
هاي صوتی و تصویري هاي اخبار براي رسانه خدمات تأمین عکس84420
خدمات تأمین کار موقت قابل تبدیل به دائم85124
صورت استخدام مشترک براي واگذاري کار خدمات تأمین کارکنان به85125
واگذاري کارصورت استخدام مشترک براي  خدمات تأمین کارکنان پرستاري به85125
خدمات تأمین کارکنان پرستاري دائمی و بلندمدت براي واگذاري کار85123
خدمات تأمین کارکنان پرستاري موقت براي واگذاري کار85122
خدمات تأمین کارکنان پرستاري موقت قابل تبدیل به دائم براي واگذاري کار85124
بلندمدت براي واگذاري کارخدمات تأمین کارکنان پزشکی دائمی و 85123
خدمات تأمین کارکنان پزشکی موقت براي واگذاري کار85122
خدمات تأمین کارکنان پزشکی موقت قابل تبدیل به دائم براي واگذاري کار85124
خدمات تأمین کارکنان دائمی و بلندمدت براي واگذاري کار85123
کمکی اداري خدمات تأمین کارکنان دائمی و بلندمدت85123
خدمات تأمین کارکنان قراردادي85121
خدمات تأمین کارکنان قراردادي بازرگانی و صنعت85121
صورت استخدام مشترک خدمات تأمین کارکنان کمکی اداري به85125
خدمات تأمین کارکنان موقت85122
خدمات تأمین کارکنان موقت براي واگذاري کار85122
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تأمین کارکنان موقت قابل تبدیل به دائم براي واگذاري کارخدمات 85124
خدمات تأمین کارکنان موقت قابل تبدیل به دائم کمکی اداري85124
خدمات تأمین کارکنان موقت کمکی اداري85122
صورت استخدام مشترک براي واگذاري کار خدمات تأمین کارگران ساختمانی به85125
کارگران ساختمانی دائمی و بلندمدت براي واگذاري کارخدمات تأمین 85123
خدمات تأمین کارگران ساختمانی قراردادي براي واگذاري کار85121
خدمات تأمین کارگران ساختمانی موقت براي واگذاري کار85122
خدمات تأمین کارگران ساختمانی موقت قابل تبدیل به دائم براي واگذاري کار85124
صورت استخدام مشترک براي واگذاري کار کننده به مات تأمین کارگران مراقبتخد85125
کننده دائمی و بلندمدت براي واگذاري کار خدمات تأمین کارگران مراقبت85123
کننده قراردادي براي واگذاري کار خدمات تأمین کارگران مراقبت85121
براي واگذاري کارکننده موقت  خدمات تأمین کارگران مراقبت85122
کننده موقت قابل تبدیل به دائم براي واگذاري کار خدمات تأمین کارگران مراقبت85124
صورت استخدام مشترک براي واگذاري کار هاي به نویس خدمات تأمین ماشین85125
هاي دائمی و بلندمدت براي واگذاري کار نویس خدمات تأمین ماشین85123
هاي موقت براي واگذاري کار نویس ماشین خدمات تأمین85122
هاي موقت قابل تبدیل به دائم براي واگذاري کار نویس خدمات تأمین ماشین85124
خدمات تأمین مالی شرکت71512
خدمات تأمین مالی فروش71139
صورت استخدام مشترک براي واگذاري کار خدمات تأمین متصدیان پردازش لغات به85125
خدمات تأمین متصدیان پردازش لغات دائمی و بلندمدت براي واگذاري کار85123
خدمات تأمین متصدیان پردازش لغات موقت براي واگذاري کار85122
خدمات تأمین متصدیان پردازش موقت قابل تبدیل به دائم لغات براي واگذاري کار85124
براي واگذاري کارخدمات تأمین متصدیان ماشین دائمی و بلندمدت 85123
خدمات تأمین متصدیان ماشین موقت قابل تبدیل به دائم براي واگذاري کار85124
صورت استخدام مشترک براي واگذاري کار خدمات تأمین متصدیان ماشین، به85125
خدمات تأمین متصدیان ماشین، موقت براي واگذاري کار85122
اطالعات به کامپیوتر براي واگذاري کارخدمات تأمین متصدیان ورود 85124
صورت استخدام مشترک براي واگذاري کار خدمات تأمین متصدیان ورود اطالعات به کامپیوتر به85125
خدمات تأمین متصدیان ورود اطالعات به کامپیوتر، موقت براي واگذاري کار85122
دت به کامپیوتر براي واگذاري کارخدمات تأمین متصدیان ورود اطالعات دائمی و بلندم85123
خدمات تأمین مدیریت و تصدي مستمر سیستم کامپیوتري مشتري83162
صورت استخدام مشترک براي واگذاري کار خدمات تأمین معلمان به85125
خدمات تأمین معلمان دائمی و بلندمدت براي واگذاري کار85123
واگذاري کار خدمات تأمین معلمان قراردادي براي85121
خدمات تأمین معلمان موقت براي واگذاري کار85122
خدمات تأمین معلمان موقت قابل تبدیل به دائم براي واگذاري کار85124
اضطراري داخلی در زمان صلح  براي استفاده  ملزومات  خدمات تأمین91290
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ي خارجیفنی کشورها  هاي آموزش براي کمک  ملزومات  خدمات تأمین91220
خدمات تأمین منابع مالی با سرمایه مخاطره آمیز71512
خدمات تأمین منابع مالی با فروش سهام71512
صورت استخدام مشترک براي واگذاري کار هاي به خدمات تأمین منشی85125
هاي دائمی و بلندمدت براي واگذاري کار خدمات تأمین منشی85123
هاي موقت براي واگذاري کار منشیخدمات تأمین 85122
هاي موقت قابل تبدیل به دائم براي واگذاري کار خدمات تأمین منشی85124
خدمات تأمین نیروي انسانی ادارات دولتی91111
مشتريخدمات تأمین نیروي کار براي استخدام موقت با انتظار تبدیل به کار دائم در انتهاي یک دوره کار آزمایشی با 85124
صورت استخدام مشترک خدمات تأمین نیروي کار به85125
هاي تجاري خدمات تأمین و استقرار تجهیزاتی مانند لوازم صوتی تصویري مورد نیاز براي برگزاري رویداد در نمایشگاه85962
ها رویداد در همایشخدمات تأمین و استقرار تجهیزاتی مانند لوازم صوتی تصویري مورد نیاز براي برگزاري 85961
خدمات تأمین وجوه بازنشستگی71313
)Peering services(خدمات تبادل ترافیک اینترنتی 84210
خدمات تبادل شراکت زمانی85522
براي مالکان واحدهاي اشتراک زمانی) اغلب بر پایه جمع امتیازات(خدمات تبادل و رزرو 85522
از یک فرمت ) هاي دیجیتال و غیره تولید شده بر روي فیلم، نوار ویدئو، واسطه(کارهاي صوتی تصویري تبدیل  -خدمات تبدیل96132

براي مثال، ایجاد (سازي آن در نظر گرفته شده  به فرمتی دیگر به منظور تطبیق محصول با فرمتی که براي ارایه آن یا ذخیره
اسالید به ویدئو -)دن نسخه اصلیهاي پشتیبان اصلی یا فرعی به علت در حال زوال بو نسخه

از یک فرمت ) هاي دیجیتال و غیره تولید شده بر روي فیلم، نوار ویدئو، واسطه(تبدیل کارهاي صوتی تصویري  -خدمات تبدیل96132
ایجاد براي مثال، (سازي آن در نظر گرفته شده  به فرمتی دیگر به منظور تطبیق محصول با فرمتی که براي ارایه آن یا ذخیره

عکس به ویدئو -)هاي پشتیبان اصلی یا فرعی به علت در حال زوال بودن نسخه اصلی نسخه
از یک ) هاي دیجیتال و غیره تولید شده بر روي فیلم، نوار ویدئو، واسطه(تبدیل کارهاي صوتی تصویري  -خدمات تبدیل 96132

براي مثال، (سازي آن در نظر گرفته شده  ارایه آن یا ذخیرهفرمت به فرمتی دیگر به منظور تطبیق محصول با فرمتی که براي 
فیلم به نوار -)هاي پشتیبان اصلی یا فرعی به علت در حال زوال بودن نسخه اصلی ایجاد نسخه

از یک ) هاي دیجیتال و غیره تولید شده بر روي فیلم، نوار ویدئو، واسطه(تبدیل کارهاي صوتی تصویري  -خدمات تبدیل 96132
براي مثال، (سازي آن در نظر گرفته شده  فرمت به فرمتی دیگر به منظور تطبیق محصول با فرمتی که براي ارایه آن یا ذخیره

نوار به فیلم -)هاي پشتیبان اصلی یا فرعی به علت در حال زوال بودن نسخه اصلی ایجاد نسخه
از یک فرمت ) هاي دیجیتال و غیره روي فیلم، نوار ویدئو، واسطهتولید شده بر (تبدیل کارهاي صوتی تصویري  -خدمات تبدیل96132

براي مثال، ایجاد (سازي آن در نظر گرفته شده  به فرمتی دیگر به منظور تطبیق محصول با فرمتی که براي ارایه آن یا ذخیره
یلمواسطه دیجیتال به ف -)هاي پشتیبان اصلی یا فرعی به علت در حال زوال بودن نسخه اصلی نسخه

از یک ) هاي دیجیتال و غیره تولید شده بر روي فیلم، نوار ویدئو، واسطه(تبدیل کارهاي صوتی تصویري  -خدمات تبدیل 96132
براي مثال، (سازي آن در نظر گرفته شده  فرمت به فرمتی دیگر به منظور تطبیق محصول با فرمتی که براي ارایه آن یا ذخیره

واسطه دیجیتال به نوار -)اصلی یا فرعی به علت در حال زوال بودن نسخه اصلیهاي پشتیبان  ایجاد نسخه
ها و موسیقی به یک فرمت فیزیکی دائمی با استفاده از تجهیزات فنی تخصصی موجود در  خدمات تبدیل اصوات، واژه96111

استودیوهاي ضبط صدا
قلخدمات تبدیل به گاز کردن مجدد گاز طبیعی براي حمل و ن86211
هاي دیگر خدمات تبدیل عکس و فیلم به رسانه83820
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خدمات تبدیل، پردازش یا تفکیک ضایعات و اشیاي غیر فلزي، استفاده شده یا نشده، براي حصول مواد خام ثانویه89420
ثانویهخدمات تبدیل، پردازش یا تفکیک ضایعات و اشیاي فلزي، استفاده شده یا نشده، براي حصول مواد خام 89410
خدمات تبلیغ مذهبی95910
بازي خدمات تبلیغ و سازماندهی براي آتش96210
خدمات تبلیغ و سازماندهی براي اجراهاي تئاتر، اپرا، باله، موسیقی و کنسرت96210
خدمات تبلیغ و سازماندهی براي اجراهاي نور و صدا96210
عروسکیهاي  خدمات تبلیغ و سازماندهی براي نمایش96210
خدمات تبلیغات هوایی83619
خدمات تبلیغاتی نمایش و ارایه در محل فروش83619
تثبیت آلودگی زمین  خدمات54320
خدمات تثبیت خاک54320
ها ها و دالل خدمات تجاري واسطه85999
بار  تجزیه  خدمات67910
هاي استخدامی وسیله نمایندگی  خدمات تحقیق به85112
ها از نوع غیر جنایی خدمات تحقیق حقوقی پرونده82120
ها از نوع غیر قضایی خدمات تحقیق حقوقی پرونده82120
خدمات تحقیق در خصوص موارد مربوط به سرقت85250
خدمات تحقیق در مورد اعتبار85910
دغلکاري، افراد مفقود، روابط خانوادگی و سایر مسائل برداري، سرقت از فروشگاه،  خدمات تحقیق در مورد جرائم، دزدي، کاله85210

قانونی و غیر قانونی
خدمات تحقیق در مورد مطالبات خسارت بیمه71620
خدمات تحقیق و بررسی با هدف کسب اطالعات در مورد نظرات مردم درباره مسائل اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و غیره83700
خدمات تحقیق و تجسس85210
صورت مخفیانه خدمات تحقیق و تجسس درون سازمانی و به85210
خدمات تحقیق و تجسس و کارآگاهی85210
در بیوتکنولوژي RNAو  DNAخدمات تحقیق و توسعه تجربی 81121
خدمات تحقیق و توسعه تجربی بیوانفورماتیک81121
در بیوتکنولوژيها  ها و سایر مولکول خدمات تحقیق و توسعه تجربی پروتئین81121
RNAبراي ژن و ) ها ناقل(هاي استفاده از وکتورها  خدمات تحقیق و توسعه تجربی تکنیک81121
هاي فراوري در بیوتکنولوژي خدمات تحقیق و توسعه تجربی تکنیک81121
اي خدمات تحقیق و توسعه تجربی چندرشته81300
بیوتکنولوژيخدمات تحقیق و توسعه تجربی در 81121
خدمات تحقیق و توسعه تجربی در حوزه اقتصاد81212
ها و ادبیات خدمات تحقیق و توسعه تجربی در حوزه زبان81221
خدمات تحقیق و توسعه تجربی در حوزه قانون81213
خدمات تحقیق و توسعه تجربی در حوزه قوانین خاص81213
شناسی نخدمات تحقیق و توسعه تجربی در روا81211
شناسی بالینی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در روان81211
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هاي مختلف شناسی و زبان خدمات تحقیق و توسعه تجربی در زبان81221
خدمات تحقیق و توسعه تجربی در زمینه مدیریت کسب و کار81212
هاي مهندسی و تکنولوژي خدمات تحقیق و توسعه تجربی در سایر بخش81129
هاي علوم اجتماعی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در سایر شاخه81219
هاي علوم انسانی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در سایر شاخه81229
هاي علوم طبیعی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در سایر شاخه81119
شناسی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در شیمی و زیست81112
تحقیق و توسعه تجربی در علوم پزشکی و داروسازيخدمات 81130
خدمات تحقیق و توسعه تجربی در علوم فیزیکی81111
خدمات تحقیق و توسعه تجربی در علوم کشاورزي81140
، آالت، برق، ارتباطات، کشتی گري، فلزات، ماشین خدمات تحقیق و توسعه تجربی در علوم و تکنولوژي کاربردي براي ریخته81129

هواپیما، مهندسی راه و ساختمان، ساختمان، اطالعات و غیره
ها و غیره شناسی جانوران، گیاهان، میکرو ارگانیسم خدمات تحقیق و توسعه تجربی در فیزیولوژي و بوم81112
خدمات تحقیق و توسعه تجربی در کاتالیزورهاي شیمیایی و تخمیر81112
در مورد حرارت، نور، الکترومغناطیس، نجوم و غیرهخدمات تحقیق و توسعه تجربی 81111
خدمات تحقیق و توسعه تجربی در مهندسی و تکنولوژي81129
هاي برگرفته از هر دو حوزه علوم طبیعی، علوم مهندسی، علوم  ها و دانش خدمات تحقیق و توسعه تجربی شامل ادغام روش81300

اجتماعی و علوم انسانی
و توسعه تجربی کشت و مهندسی سلول و بافت در بیوتکنولوژيخدمات تحقیق 81121
شناسی اجتماعی و فرهنگی خدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با انسان81219
داري و بیمه الکترونیک خدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با بانک81212
مدیریت تجاري، امور مالی، آمار و غیرههاي اقتصاد،  خدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با تئوري81212
خدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با تاریخ، فلسفه، هنر، مذهب، خداشناسی و غیره81229
خدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با تحلیل ریسک مالی81212
شناسی خدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با جامعه81219
)انسانی، اقتصادي و اجتماعی(توسعه تجربی مرتبط با جغرافیا خدمات تحقیق و 81219
شناسی خدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با جمعیت81219
هاي جدید و ادبیات هاي باستانی، زبان خدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با زبان81221
خدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با علوم سیاسی81219
خدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با فرهنگ و علوم فرهنگی81229
داري، دامداري، پرورش ماهی و غیره خدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با فنون کشاورزي، پرورش میوه، جنگل81140
خدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با قوانین جنایی81213
با قوانین عمومیخدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط 81213
خدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با قوانین مدنی81213
خدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با محیط زیست81119
گیرانه، داروسازي و غیره ها، بهداشت پیش خدمات تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با معالجه بیماري81130
اي شتهر خدمات تحقیق و توسعه تجربی میان81300
خدمات تحقیق و توسعه تجربی نانو بیوتکنولوژي81121
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خدمات تحقیق و توسعه تجربیی در حوزه قوانین کیفري81213
خدمات تحقیقات اجرایی براي استخدام85111
شناسی شناسی و نسب خدمات تحقیقات خط97990
)فوندانسیون(خدمات تحکیم پی 54540
خدمات تحلیل بازار71591
خدمات تحلیل بازار، تحلیل رقابت و رفتار مشتري83700
خدمات تحلیل ترازنامه و غیره82221
)…و آندوسکوپی و Xاشعه (و تفسیر تصاویر پزشکی   تحلیل  خدمات93122
خدمات تحلیل و شناخت بازار71591
پیک  غیر پستی توسط بسته  خدمات تحویل68120
پیک   هاي پستی توسط بسته  خدمات تحویل68120
ملی  پست  تشکیالت  هاي پستی توسط بسته  خدمات تحویل68112
پیک موتور  محلی توسط  خدمات تحویل68130
هاي بار تاکسی  محلی توسط  خدمات تحویل68130
محلی غذا و دیگر خریدها  خدمات تحویل68130
پیک   توسط  نامه  خدمات تحویل68120
هاي مجانی و سایر اقالم تبلیغاتی خدمات تحویل نمونه83619
آهن هاي راه خدمات تحویل و تحول دیزل67390
بري خدمات تخته88311
کاري بندي، تنکه بندي، قاب خدمات تخته54760
ها صخره/هاي بزرگ خدمات تخریب انفجاري و انهدام سنگ54320
ها بزرگراه  خدمات تخریب54310
خدمات تخریب بناها54310
ها خیابان  خدمات تخریب54310
ها سایر سازه  خدمات تخریب54310
خدمات تخریب ضایعات، فرایند تبدیل به مواد خام ثانویه89420
ریزي تخصصی پی  خدمات54512
هاي آلوده خدمات تخصصی دفع خاک94322
خدمات تخصصی عکاسی83814
هاي بندري بار  غیر کانتینري در پایانهخدمات تخلیه بارهاي 67190
هاي ریلی بار  خدمات تخلیه بارهاي غیر کانتینري در پایانه67190
هاي زمینی بار  خدمات تخلیه بارهاي غیر کانتینري در پایانه67190
هاي هوایی بار  خدمات تخلیه بارهاي غیر کانتینري در پایانه67190
خدمات تخلیه چاه94120
ها جز شهرداري به -خدمات تخلیه چاه94120
خدمات تخلیه چاه و فاضالب94120
خدمات تخلیه سپتیک94120
هاي بندري بار  خدمات تخلیه کانتینرها در پایانه67110
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هاي ریلی بار  خدمات تخلیه کانتینرها در پایانه67110
هاي زمینی بار  خدمات تخلیه کانتینرها در پایانه67110
هاي هوایی بار  خدمات تخلیه کانتینرها در پایانه67110
خدمات تخلیه و تمیز کردن مخازن فاضالب94120
خدمات تخلیه و نظافت چاه94120
کنی خدمات تخمه پاک88130
شویی خدمات تخمه88130
ها از نوع غیر جنایی خدمات تدارک پرونده82120
نوع غیر قضاییها از  خدمات تدارک پرونده82120
زیارتی) تور(هاي کامل  تدارک تسهیالت اقامتی در گشت  خدمات85540
سیاحتی) تور(هاي کامل  تدارک تسهیالت اقامتی در گشت  خدمات85540
خدمات تدارک خودروي ضد گلوله براي حمل و تحویل پول، قبض و رسید و سایر اقالم با ارزش به همراه محافظان استخدام 85240

شده براي حفاظت مستقیم از محموله در هنگام حمل
صورت الکترونیک ها به هاي پردازش ثبت نام و ارایه اطالعات و طرح خدمات تدارک سیستم85961
صورت الکترونیک براي نمایشگاه تجاري ها به هاي پردازش ثبت نام و ارایه اطالعات و طرح خدمات تدارک سیستم85962
ک غذا براي بیرونخدمات تدار63393
آالت کشاورزي به همراه نفرات و متصدیان مربوط خدمات تدارک ماشین86119
خدمات شبکه خصوصی -خدمات تدارکات اجاره مدارهاي غیر ارتباطاتی84140
هاي کیفري خدمات تدوین اسناد حقوقی در ارتباط با شیوه82120
قانون به غیر از قانون جناییخدمات تدوین اسناد حقوقی مرتبط با 82120
هاي کیفري از نوع حقوقی خدمات تدوین اسناد مرتبط با شیوه82120
ها خدمات تدوین حق ثبت82130
خدمات تدوین حق چاپ82130
خدمات تدوین حقوق مالکیت معنوي82130
نامه خدمات تدوین وصیت82130
خدمات ترابري شهرداري91111
بندي تراس  خدمات54320
خدمات تراش الماس88902
هاي قیمتی خدمات تراش سنگ88902
کاري شیشه خدمات تراش88531
هاي محافظ خدمات تربیت سگ85290
زیارتی) تور(هاي کامل  جمعی در گشت ترتیب دادن بازدید دسته  خدمات85540
سیاحتی) تور(هاي کامل  جمعی در گشت ترتیب دادن بازدید دسته  خدمات85540
خدمات ترجمه کتبی و شفاهی83950
خدمات ترخیص کاال67910
هاي کامپیوتري یک سازمان خدمات ترکیبی ارزیابی نیازمندي83142
خدمات ترکیبی خدمات حمل و نقل زمینی64113
 دندان  ترمیم  خدمات93123
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با استفاده ) هاي دیجیتال و غیره شده بر روي فیلم، نوار ویدئو واسطهتولید  -خدمات ترمیم دیجیتالی کارهاي صوتی تصویري96133

هاي دیجیتال به منظور آماده نمودن فیلم براي پروسه تبدیل از تکنیک
پارت خدمات ترن68120
خدمات تریکوبافی88214
خدمات تریکودوزي88221
کاري خارجی گچ  خدمات تزئینات54720
داخلی کاري  گچ  خدمات تزئینات54720
خدمات تزریقات93199
ها خدمات تست، مصاحبه، بررسی سوابق کاري و ارزیابی متقاضیان واجد شرایط و مشاوره دادن در مورد آن85112
تسطیح زمین  خدمات54320
اهداف تجاري -خدمات تسهیالت اجاره به شرط تملیک71135
داري مالی خدمات تسهیالت اجاره71140
داري مالی براي اهداف تجاري خدمات تسهیالت اجاره71135
موقعیت خدمات تسهیالت ارتباطی مخابراتی هم84110
هاي دانشجویی اقامتی، خوابگاه  تسهیالت  خدمات63210
هاي کارگري اقامتی، خوابگاه  تسهیالت  خدمات63220
اهداف تجاري -گذاري مستقیم صورت سرمایه خدمات تسهیالت به71135
اهداف تجاري -صورت مشارکت حقوقی خدمات تسهیالت به71135
اهداف تجاري -صورت مشارکت مدنی خدمات تسهیالت به71135
اهداف تجاري -خدمات تسهیالت جعاله71135
اهداف غیر تجاري -خدمات تسهیالت خرید کاالي مصرفی71133
جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي) نسیه(خدمات تسهیالت فروش اقساطی 71135
اهداف تجاري -آالت و تأسیسات خدمات تسهیالت فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین71135
اهداف غیر تجاري -الحسنه  خدمات تسهیالت قرض71133
اهداف تجاري -خدمات تسهیالت مزارعه71135
اهداف تجاري -خدمات تسهیالت مساقات71135
اهداف تجاري - خدمات تسهیالت مشارکت حقوقی71135
اهداف تجاري -خدمات تسهیالت مشارکت مدنی71135
اهداف تجاري -خدمات تسهیالت مضاربه71135
اهداف تجاري -خدمات تسهیالت معامالت سلف71135
 بیماري دندان  خدمات تشخیص93123
پزشک  وسیله عمومی به  ماهیتهاي جسمی با  خدمات تشخیص بیماري93121
پزشک  وسیله عمومی به  هاي روانی داراي ماهیت خدمات تشخیص بیماري93121
هاي امنیتی ترین گزینه خدمات تشخیص نیاز مشتري و راهنمایی وي براي انتخاب مناسب85220
موبایل) call screening(خدمات تشخیص و کنترل مکالمات 84132
تلفن ثابت) call screening(تشخیص و کنترل مکالمه خدمات 84122
خدمات تشکدوزي اتومبیل88215
رسانی به مشتري از طریق تلفن خدمات تشویق مشتري یا اطالع85931
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خدمات تشویق و تبلیغ فروش83619
بر روي فیلم، نوار ویدئو، تولید شده (اضافه، تعدیل یا حذف نمودن رنگ کارهاي صوتی تصویري (خدمات تصحیح رنگ 96133

هاي دیجیتال الکترونیکی با استفاده از تکنیک(صورت  به) هاي دیجیتال و غیره واسطه
دهندگان مخابراتی هاي تلفنی براي سایر سرویس سیم براي شروع، خاتمه یا انتقال تماس خدمات تصدي تجهیزات با سیم و بی84110
ي خدمات تولید غذاي دامپسماند کشتار برا  خدمات تصفیه88170
خدمات تصفیه خانه نفت88412
گردان خدمات تصفیه روغن آفتاب88140
دانه خدمات تصفیه روغن پنبه88140
خدمات تصفیه روغن زیتون88140
خدمات تصفیه روغن سوخته88412
خدمات تصفیه روغن سویا88140
خدمات تصفیه روغن کرچک88140
تصفیه روغن کلزاخدمات 88140
خدمات تصفیه روغن کنجد88140
خدمات تصفیه روغن ماهی88140
خدمات تصفیه روغن موتور88412
خدمات تصفیه شکر88164
گذاري خدمات تصفیه فاضالب از طریق رسوب94110
گذاري شیمیایی خدمات تصفیه فاضالب از طریق رسوب94110
طریق رقیق کردنخدمات تصفیه فاضالب از 94110
ها خدمات تصفیه فاضالب از طریق سایر روش94110
خدمات تصفیه فاضالب از طریق غربال و فیلتر کردن94110
خدمات تصفیه فاضالب با استفاده از فرایندهاي زیستی94110
خدمات تصفیه فاضالب با استفاده از فرایندهاي شیمیایی94110
استفاده از فرایندهاي فیزیکی خدمات تصفیه فاضالب با94110
خدمات تصفیه و هیدروژنه کردن روغن نباتی88140
خدمات تضمین اوراق قرضه71200
خدمات تضمین فروش سري اوراق بهادار منتشر شده، با نرخ تعیین شده از طرف دولت یا سازمان منتشر کننده و باز فروش 71200

گذاران ها به سرمایه آن
تعلیم رانندگی اتوبوسخدمات 92919
خدمات تعلیم رانندگی اتومبیل92919
خدمات تعلیم رانندگی کامیون92919
خدمات تعلیم رانندگی موتورسیکلت92919
خدمات تعلیم راهنماي خلبانی هواپیما92919
خدمات تعلیم راهنماي ناخداي کشتی92919
خدمات تعلیم و تربیت حیوانات خانگی86129
خدمات تعمیر ارگ و سایر آالت موسیقی باستانی87159
خدمات تعمیر اساسی هواپیما88824



      (CPC)  229

     
خدمات تعمیر اقالم مورد استفاده براي ورزش و گشت و گذار87290
خدمات تعمیر اگزوز87141
خدمات تعمیر انواع پاپوش یا کفش و اجناس چرمی87210
ها خدمات تعمیر انواع پاپوش87210
دان خدمات تعمیر انواع جامه87210
خدمات تعمیر انواع ساعت و جواهرات87220
تعمیر انواع شوفاژ و موتورخانه  خدمات54631
تعمیر انواع مشعل خانگی  خدمات54631
روشنایی و  بندي نشده در جاي دیگر، مانند اقالم مربوط به خدمات تعمیر براي اقالم و وسایل مورد استفاده در خانه، طبقه87290

سایر کاالهاي شخصی و خانگی
هاي فلزي خدمات تعمیر پل54211
خدمات تعمیر پنچري وسایل نقلیه موتوري87141
خدمات تعمیر پوشاک استفاده شده87230
اي مورد استفاده در منزل خدمات تعمیر پوشاک و اقالم پارچه87230
الکتریکیخدمات تعمیر تجهیزات حرارتی خانگی 87151
خدمات تعمیر تجهیزات صوتی خانگی87155
اي خدمات تعمیر تجهیزات عکاسی حرفه87154
خدمات تعمیر تجهیزات عکاسی و دوربین عکاسی87290
اي سینما برداري حرفه خدمات تعمیر تجهیزات فیلم87154
اي خدمات تعمیر تجهیزات نوري حرفه87154
هاي ارتباط از راه دور و دستگاهخدمات تعمیر تجهیزات 87153
خدمات تعمیر تجهیزات ویدئویی الکتریکی87151
خدمات تعمیر تلویزیون87155
گیري، شامل وصله کردن خدمات تعمیر تور ماهی87159
هاي داخلی وسایل نقلیه موتوري خدمات تعمیر تیوپ87141
 تعمیر جاده  خدمات54211
جاروبرقی خانگیخدمات تعمیر 87151
خدمات تعمیر جلوبندي87141
خدمات تعمیر جواهرات87220
هاي خانگی کن خدمات تعمیر خشک87151
ها تعمیر خیابان  خدمات54211
اي هاي بازي سکه هاي پینبال و سایر دستگاه خدمات تعمیر دستگاه87159
خدمات تعمیر دوچرخه87290
تجهیزات عکاسیخدمات تعمیر دوربین و 87290
خدمات تعمیر رادیو87155
خدمات تعمیر ساعت مچی و ساعت87220
و شارژ باتري خودرو) کشی سیم(خدمات تعمیر سیستم برق 87141
هاي الکتریکی وسایل نقلیه موتوري خدمات تعمیر سیستم87141
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هاي کشتی، کرباس و برزنت خدمات تعمیر طناب، طناب87159
تعمیر فریزر خانگیخدمات 87151
تریلر و سایر وسایل نقلیه موتوري هاي آسیب دیده؛ تعمیرات بدنه تریلر، نیم خدمات تعمیر قسمت87143
هاي وسایل نقلیه موتوري خدمات تعمیر قفل87141
 وابسته  هاي محلی و تأسیسات خدمات تعمیر کابل54252
بندي نشده در جاي دیگر هخدمات تعمیر کاالها و تجهیزات خانگی طبق87290
خدمات تعمیر کاالهاي چرمی87210
خدمات تعمیر کردن پوشاک88213
خدمات تعمیر کلی موتور87141
خدمات تعمیر کولر، شامل تعویض شلنگ آب87141
داري کود و مواد شیمیایی هاي نگه خدمات تعمیر کیسه87159
خدمات تعمیر کیف دستی87210
تعمیر لباسخدمات 87230
هاي استفاده شده خدمات تعمیر لباس87230
خدمات تعمیر لحاف و تشک88215
شویی خانگی خدمات تعمیر ماشین لباس87151
بندي نشده در جاي دیگر هاي الکتریکی طبقه آالت و دستگاه خدمات تعمیر ماشین87152
خدمات تعمیر مبلمان87240
 آهن  تعمیر مسیر خط  خدمات54212
خدمات تعمیر منسوجات خانگی87230
خدمات تعمیر موتورسیکلت87142
خدمات تعمیر و تغییر جواهرات87220
خدمات تعمیر و تنظیم سیستم ترمز87141
رسانی خدمات تعمیر و تنظیم سیستم سوخت87141
خدمات تعمیر و تنظیم فرمان و جعبه فرمان87141
تنظیم گیربکسخدمات تعمیر و 87141
داري تریلرها خدمات تعمیر و نگه87143
داري تریلرهاي کوچک خدمات تعمیر و نگه87143
دور  نیرو راه) هاي کابل(  داري خطوط خدمات تعمیر و نگه54242
ارتباطی زمینی راه دور  داري خطوط خدمات تعمیر و نگه54242
دور  ارتباطی زیردریایی راه داري خطوط  خدمات تعمیر و نگه54242
دور  ارتباطی زیرزمینی راه داري خطوط  خدمات تعمیر و نگه54242
دور  اینترنت راه  داري خطوط خدمات تعمیر و نگه54242
دور  کابل نوري راه داري خطوط خدمات تعمیر و نگه54242
دور  آهن راه هاي برق براي راه داري دکل خدمات تعمیر و نگه54242
دور  هاي برق براي مترو راه داري دکل خدمات تعمیر و نگه54242
دور  هاي برق فشار قوي راه داري دکل خدمات تعمیر و نگه54242
هاي بخار خانگی داري دیگ خدمات تعمیر و نگه54631
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مرکزي گرمایش   هاي کنترل سیستم داري  خدمات تعمیر و نگه54631
دور  هاي برق زیردریایی راه داري کابل و نگهخدمات تعمیر 54242
دور  هاي برق زیرزمینی راه داري کابل خدمات تعمیر و نگه54242
هاي خانگی داري کوره خدمات تعمیر و نگه54631
خدمات تعمیر وسایل برقی خانگی87151
خدمات تعمیر وسایل پزشکی، نوري و دقیق87154
خانگیخدمات تعمیر وسایل 87151
خدمات تعمیر وسایل ورزشی و اردویی87290
هاي چوبی و اقالم مشابه ها و بشکه خدمات تعمیر یا بازسازي پالت87159
خدمات تعمیر یخچال خانگی87151
شیشه و خدمات تعمیرات اتاق یا بدنه خودرو، شامل رگالژ در، تعمیر قفل، صاف کردن و تعمیر سپر، نقاشی، صافکاري، تعویض 87141

سایر تعمیرات بدنه خودرو
خدمات تعمیرات تخصصی کفش، چمدان و کیف دستی87210
خدمات تعمیرات تخصصی موتورسیکلت87142
کاري خدمات تعمیرات گچ54720
 معدن  هاي استخراج خدمات تعمیراتی ساختمان54261
هاي بارگیري هاي ایستگاه ساختمان خدمات تعمیراتی 54269
صنعتی  هاي کارخانه ساختمان خدمات تعمیراتی 54269
آهن  هاي ذوب  هاي کارخانه خدمات تعمیراتی ساختمان54269
هاي شیمیایی  هاي کارخانه خدمات تعمیراتی ساختمان54269
 آهن  هاي ذوب  هاي کوره خدمات تعمیراتی ساختمان54269
گیري قالبهاي   هاي کوره ساختمان خدمات تعمیراتی 54269
هاي کک  هاي کوره ساختمان خدمات تعمیراتی 54269
ها  هاي نیروگاه ساختمان خدمات تعمیراتی 54262
لوله محلی  خدمات تعمیرخطوط54251
بانک مرکزي -خدمات تعویض پول71110
خدمات تعویض دفترچه بیمه خدمات درمانی68113
، تعمیر و بازسازي مبلمان و لوازم چوبی منزل)سیلر کیلر و مانند آن(خدمات تعویض رویه، پرداخت مجدد 87240
خدمات تعویض و صدور شناسنامه91111
خدمات تعهد خرید اوراق بهادار71200
هاي ارزي کشور خدمات تعهد یا تضمین پرداخت71110
بها خدمات تعیین صالحیت براي کمک اجاره93530
بها و کوپن مواد غذایی هاي رفاهی، کمک اجاره براي کمکخدمات تعیین صالحیت 93530
خدمات تعیین صالحیت براي کوپن مواد غذایی93530
حساب گیرد و صحبت و مذاکره براي تسویه هایی که تحت پوشش بیمه قرار می خدمات تعیین میزان خسارت71620
ها هاي مالیاتی شرکت خدمات تعیین و تهیه گزارش82310
خدمات تفریحی توسط خطوط ریلی64131
جز توسط ریل خدمات تفریحی زمینی، به64132
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جاي دیگر  بندي نشده تفریحی طبقه  خدمات96620
 خدمات تفسیر الکتروکاردیوگرام93122
تفسیر حقوق  خدمات91270
 هاي اشعه خدمات تفسیر عکس93122
 تفسیر قانون  خدمات91270
)مواد و مصالح حاصل از تخریب ساختمان(تفکیک سرباره   خدمات54320
خدمات شبکه خصوصی -خدمات تفکیک ظرفیت ماهواره جهت پخش اختصاصی84140
خدمات شبکه خصوصی -خدمات تفکیک ظرفیت ماهواره جهت تجارت اختصاصی84140
و ) صفحه حمل بار(ي براي تولید تیوب، گلدان، طبق خدمات تفکیک و گندله کردن مواد پالستیکی براي تولید مواد خام ثانو89420

مانند آن
دهی  هاي ساخت و ساز به نیابت از طرف مشتري، شامل سازمان آمیز پروژه خدمات تقبل مسئولیت کلی براي تکمیل موفقیت83330

ها هاي مناقصه و مدیریت و کنترل فعالیت امور مالی و طراحی، انجام درخواست
پسماندهاي کشاورزي و موارد مشابه) بیولوژیکی(تقلیل زیستی خدمات 94339
خدمات تقلیل شیمیایی پسماندهاي کشاورزي و موارد مشابه94339
خدمات تقویت ایستگاه ارسال داده84150
)ها به غیر از رسانه(خدمات تکثیر 85951
ده یا سی دي و نوار یا تیپ حاوي موسیقی یا سایر هاي اصلی صفحه گرامافون، دیسک فشر خدمات تکثیر از روي نسخه89123

محتواهاي صوتی
ها هاي اطالعات بر روي انواع دیسک، نوار، کارتریج یا سایر رسانه افزارها و فایل هاي اصلی نرم خدمات تکثیر از روي نسخه89123
هاي حاوي فیلم یا سایر محتواهاي  سایر رسانههاي اصلی نوار ویدئو، دیسک لیزري، دي وي دي و  خدمات تکثیر از روي نسخه89123

تصویري
خدمات تکثیر اطالعات بر مبناي مزد یا قرارداد89123
هاي لیزري بر مبناي مزد یا قرارداد خدمات تکثیر دیسک89123
صورت کارمزدي یا قراردادي هاي پر شده به خدمات تکثیر رسانه89123
ده بر مبناي مزد یا قراردادهاي ضبط ش خدمات تکثیر رسانه89123
هاي گرامافون بر مبناي مزد یا قرارداد خدمات تکثیر صفحه89123
هاي فشرده بر مبناي مزد یا قرارداد خدمات تکثیر لوح89123
افزار بر مبناي مزد یا قرارداد خدمات تکثیر نرم89123
خدمات تکثیر نوار کاست بر مبناي مزد یا قرارداد89123
هاي ویدئویی بر مبناي مزد یا قرارداد خدمات تکثیر نوار89123
خدمات مونتاژ خودکار -خدمات تکمیل خودکار88909
هاي اصلی قابل تکثیر هاي ترکیب متن و تصویر براي تهیه نسخه خدمات تکنیک89122
دوزي تکه خدمات 88219
تلفن ثابت single hopخدمات تلفن 84121
تلفن اینترنتی خدمات84290
centrexخدمات تلفن ثابت 84121
خدمات تلفن همراه اعتباري84131
خدمات تلفن همراه بر اساس هر مسافت84131
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)Automatic mobile telephony(خدمات تلفن همراه خودکار 84131
شده پرداخت خدمات تلفن همراه که هزینه آن پیش84131
اي ماهواهخدمات تلفن همراه 84131
هاي ثابت راه دور مجانی خدمات تلفن84121
اي هاي ثابت سکه خدمات تلفن84121
هاي ثابت عمومی خدمات تلفن84121
هاي ثابت کارتی خدمات تلفن84121
هاي ثابت محلی مجانی خدمات تلفن84121
خدمات تلقیح مصنوعی دام و طیور86121
خدمات تلکس84190
تلگراف خدمات84190
خدمات ویژه تماس تلفنی -خدمات تماس با تلفن ثابت84122
دسترسی و استفاده -خدمات تماس با تلفن ثابت84121
هاي تخلیه هوا یا  هاي تهویه و کانال سوزي، بویلر یا دیگ بخار، کانال دان یا شومینه، اجاق، کوره زباله خدمات تمیز کردن آتش85340

گاز
هاي کامپیوتر و مانند آن تمیز کردن اتاقخدمات 85340
خدمات تمیز کردن باندهاي پرواز با جاروي مکشی94510
هاي رومبلی در محل سکونت مشتریان پارجه  خدمات تمیز کردن97130
خود خدمت/اي سلف سرویس هاي سکه خدمات تمیز کردن پارچه با دستگاه97110
ها خدمات تمیز کردن پنجره85320
هاي مسکونی ها در ساختمان خدمات تمیز کردن پنجره85320
ها ها در سایر ساختمان خدمات تمیز کردن پنجره85320
هاي بیرونی با استفاده از پلکان متحرک خدمات تمیز کردن پنجره85320
خدمات تمیز کردن تجهیزات حمل و نقل85340
سکونت مشتریاندر محل  -ها دیوارکوب  خدمات تمیز کردن97130
پاشی سازي با بخار و ماسه هاي پاک خدمات تمیز کردن دیوارهاي بیرونی با استفاده از تکنیک54790
خدمات تمیز کردن دیوارهاي داخلی85330
خدمات تمیز کردن سطوح بیرونی انواع ساختمان85340
دانی و مانند آن خدمات تمیز کردن طویله، مرغ86121
فرش در محل سکونت مشتریان  تمیز کردنخدمات 97130
خدمات تمیز کردن کوره و دودکش85340
مبلمان در محل سکونت مشتریان  خدمات تمیز کردن97130
ها ها و بنگاه خدمات تمیز کردن منسوجات و پوشاک براي مجتمع97130
شویی هاي لباس و پوشاک براي مکا ن  منسوجات  خدمات تمیز کردن97130
موکت در محل سکونت مشتریان  خدمات تمیز کردن97130
و پوشاک براي خانوار  منسوجات  و اتو کردن  خدمات تمیز کردن97130
خدمات تمیز کردن و جال دادن سطوح کف زمین85330
هاي مسکونی، تجاري، اداري و صنعتی خدمات تمیز کردن و رسیدگی به ساختمان85330
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هاي معمول مانند شست و شوي دستی خودرو و کارواش، خدمات قیر اندود کردن، پولیش زدن،  کردن و سرویسخدمات تمیز 87141

واکس زدن و غیره
خدمات تندنویسی براي عموم85999
خدمات تندنویسی تخصصی مانند تندنویسی در دادگاه85999
مرانی، تولیدي و خریدهاي خارجیهاي ع خدمات تنظیم استفاده مناسب منابع مالی خارجی در طرح71110
خدمات تنظیم اسناد رسمی82130
)نه ضبط اصلی کپی رایت شده تولید شده از روي آن(خدمات تنظیم اصلی قطعه موسیقی 96330
هاي کار و کسب خدمات تنظیم امتیاز نامه82130
خدمات تنظیم حرکت قطارها67390
المللی هاي اعتباردهنده بین ها، مؤسسات و سازمان ها، شرکت سیستم بانکی با بانکخدمات تنظیم روابط اعتباري 71110
هاي مالی خدمات تنظیم صورت82221
خدمات تنظیم قراردادهاي تجاري82130
برداري سوخت چوب بهره  به  مربوط  مقرات  تنظیم  خدمات91132
هاي جامد سوختسازي  ذخیره  به  مربوط  مقرات  تنظیم  خدمات91132
برداري سوخت معدنی بهره  به  مربوط  مقررات  تنظیم  خدمات91132
برداري سوخت نفت و گاز بهره  به  مربوط  مقررات  تنظیم  خدمات91132
اي برداري سوخت هسته بهره  به  مربوط  مقررات  تنظیم  خدمات91132
هاي جامد سوختخدمات تنظیم مقررات مربوط به حفاظت از 91132
خدمات تنظیم موتور87141
سازها خدمات تنظیم نسخه اصلی آثار آهنگ96330
 و امنیت  نظم  هاي کلی براي افزایش سیاست  خدمات تنظیم و تبیین91290
هاي پولی و مالی خدمات تنظیم، تدوین و ارایه پیشنهاد در زمینه سیاست71110
هاي ارزي مال مقررات ارزي متناسب با خط مشیهاي کلی و سیاستخدمات تنظیم، تدوین و اع71110
خدمات تنظیمی بازار مالی71552
خدمات تنفس درمانی93122
خدمات تنک کردن جنگل86140
خدمات تنیدن پنبه88211
هاي شیمیایی، تبدیل فاضالب به کود، سوزاننده فاضالب و بدون آب خدمات توالت54342
توام تولید و پخش برنامه تلویزیونیخدمات 84631
خدمات توام تولید و پخش برنامه رادیویی84631
بخشی پزشکی خدمات توان93193
خدمات تودوزي اتومبیل88215
خدمات توربافی88217
)صورت کارمزدي یا قراردادي به(هاي بزرگ  خدمات توزیع آب از طریق لوله86330
)الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(وسیله خطوط لوله  خدمات توزیع آب به 86330
)صورت کارمزدي یا قراردادي به(هاي بزرگ  جز از طریق لوله خدمات توزیع آب به86350
هاي بزرگ، مانند توزیع توسط کامیون جز از طریق لوله خدمات توزیع آب به86350
)الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(لوله وسیله خطوط  خدمات توزیع آب داغ و بخار آب به 86340
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)صورت خود فرما به(جز از طریق لوله  خدمات توزیع آب، به69230
هاي اصلی خدمات توزیع آب، غیر از بخار و آب گرم، از طریق لوله69210
ملی  پست  تشکیالت  ها توسط احکام و اوراق قضایی  خدمات توزیع68111
ملی  پست  تشکیالت  ها توسط اخطاریه  خدمات توزیع68111
هاي گازي هاي اصلی سوخت لوله  از طریق  خدمات توزیع69120
از مرزهاي ملی  فرهنگی در خارج  اطالعات  خدمات توزیع91210
و هاي مالی و خدمات مشابه توسط احزاب سیاسی  آوري کمک خدمات توزیع اطالعات، انجام امور روابط عمومی، جمع95920

هاي سیاسی ها با هدف قرار دادن اعضاي خود یا سایر افراد طرفدار حزب در پست سازمان
هاي اصلی خدمات توزیع بخار و آب گرم از طریق لوله69220
)صورت کارمزدي یا قراردادي به(هاي بزرگ  خدمات توزیع بخار، آب گرم و هواي مطبوع از طریق لوله86340
خدمات توزیع برق69111
)الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(خدمات توزیع برق 86312
)صورت کارمزدي یا قراردادي به(خدمات توزیع برق 86312
وسیله کابل، بسته برنامه انتخابی  خدمات توزیع برنامه اصلی تلویزیونی آنالوگ به84633
سته برنامه پایهوسیله کابل، ب  خدمات توزیع برنامه اصلی تلویزیونی آنالوگ به84632
وسیله کابل، بسته برنامه انتخابی  اي به صورت پرداخت دوره خدمات توزیع برنامه اصلی تلویزیونی آنالوگ به84633
وسیله کابل، بسته برنامه پایه  اي به صورت پرداخت دوره خدمات توزیع برنامه اصلی تلویزیونی آنالوگ به84632
، بسته برنامه پایهMDSوسیله   خدمات توزیع برنامه اصلی تلویزیونی به84632
، بسته برنامه انتخابیMDSوسیله پایگاه داده سیار   خدمات توزیع برنامه اصلی تلویزیونی به84633
وسیله ماهواره، بسته برنامه انتخابی  خدمات توزیع برنامه اصلی تلویزیونی به84633
وسیله ماهواره، بسته برنامه پایه  ع برنامه اصلی تلویزیونی بهخدمات توزی84632
، بسته برنامه پایهMDSوسیله   اي به صورت پرداخت دوره خدمات توزیع برنامه اصلی تلویزیونی به84632
برنامه انتخابی ، بستهMDSوسیله پایگاه داده سیار   اي به صورت پرداخت دوره خدمات توزیع برنامه اصلی تلویزیونی به84633
وسیله ماهواره، بسته برنامه انتخابی  اي به صورت پرداخت دوره خدمات توزیع برنامه اصلی تلویزیونی به84633
وسیله ماهواره، بسته برنامه پایه  اي به صورت پرداخت دوره خدمات توزیع برنامه اصلی تلویزیونی به84632
وسیله کابل  ونی دیجیتال بهخدمات توزیع برنامه اصلی تلویزی84633
وسیله کابل، بسته برنامه پایه  خدمات توزیع برنامه اصلی تلویزیونی دیجیتال به84632
وسیله کابل، بسته برنامه انتخابی  اي به صورت پرداخت دوره خدمات توزیع برنامه اصلی تلویزیونی دیجیتال به84633
وسیله کابل، بسته برنامه پایه  اي به صورت پرداخت دوره تلویزیونی دیجیتال بهخدمات توزیع برنامه اصلی 84632
وسیله کابل خدمات توزیع برنامه انتخابی آنالوگ تلویزیونی به 84633
وسیله کابل، بسته برنامه پایه خدمات توزیع برنامه انتخابی آنالوگ تلویزیونی به 84632
MDSوسیله پایگاه داده سیار  ی تلویزیونی به خدمات توزیع برنامه انتخاب84633
، بسته برنامه پایهMDSوسیله سیستم پایگاه داده سیار  خدمات توزیع برنامه انتخابی تلویزیونی به 84632
وسیله ماهواره، بسته برنامه انتخابی خدمات توزیع برنامه انتخابی تلویزیونی به 84633
وسیله ماهواره، بسته برنامه پایه انتخابی تلویزیونی به خدمات توزیع برنامه 84632
وسیله کابل، بسته برنامه انتخابی خدمات توزیع برنامه انتخابی تلویزیونی دیجیتال به 84633
وسیله کابل، بسته برنامه پایه خدمات توزیع برنامه انتخابی تلویزیونی دیجیتال به 84632
وسیله کابل به  PPVصورت پرداخت بابت هر تماشا  یزیونی آنالوگ بهخدمات توزیع برنامه تلو84634
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وسیله پایگاه داده سیار به  PPVصورت پرداخت بابت هر تماشا  خدمات توزیع برنامه تلویزیونی دیجیتال به84634
وسیله کابل به  PPVصورت پرداخت بابت هر تماشا  خدمات توزیع برنامه تلویزیونی دیجیتال به84634
وسیله ماهواره به  PPVصورت پرداخت بابت هر تماشا  خدمات توزیع برنامه تلویزیونی دیجیتال به84634
وسیله کابل، بسته برنامه انتخابی آنالوگ به  VODخدمات توزیع برنامه درخواستی ویدئویی 84633
وسیله کابل، بسته برنامه پایه آنالوگ به  VODخدمات توزیع برنامه درخواستی ویدئویی 84632
، بسته برنامه انتخابیMDSوسیله پایگاه داده سیار  به  VODخدمات توزیع برنامه درخواستی ویدئویی 84633
، بسته برنامه پایهMDSوسیله پایگاه داده سیار  به  VODخدمات توزیع برنامه درخواستی ویدئویی 84632
وسیله ماهواره، بسته برنامه انتخابی به  VODرنامه درخواستی ویدئویی خدمات توزیع ب84633
وسیله ماهواره، بسته برنامه پایه به  VODخدمات توزیع برنامه درخواستی ویدئویی 84632
وسیله کابل، بسته برنامه انتخابی دیجیتالی به  VODخدمات توزیع برنامه درخواستی ویدئویی 84633
وسیله کابل، بسته برنامه پایه دیجیتالی به  VODخدمات توزیع برنامه درخواستی ویدئویی 84632
ملی  پست  تشکیالت  بروشور توسط  خدمات توزیع68111
بانک مرکزي -خدمات توزیع پول71110
ملی  پست  تشکیالت  بگیران توسط حقوق مستمري  خدمات توزیع68111
ملی  پست  تشکیالت  هاي آرد نانوایان توسط حواله  خدمات توزیع68111
ملی  پست  تشکیالت  توسط  روزنامه   خدمات توزیع68111
ملی  پست  تشکیالت  کارت تلفن همراه توسط سیم  خدمات توزیع68111
ملی  پست  تشکیالت  ها توسط حساب بانک صورت  خدمات توزیع68111
یخدمات توزیع فرم کاریاب68113
نوارهاي ویدئویی  فیلم  توزیع  خدمات96140
ملی  پست  تشکیالت  قبوض آب، برق، گاز و تلفن توسط  خدمات توزیع68111
ملی  پست  تشکیالت  شهري خدمات درمانی توسط کارت بیمه بستري  خدمات توزیع68111
ملی  پست  تشکیالت  هاي کد اقتصادي توسط کارت  خدمات توزیع68111
خدمات توزیع کارهاي صوتی تصویري، شامل واگذاري مجوز نمایش، پخش یا کرایه کارهاي صوتی تصویري تحت کپی رایت 96140

تولیداتی  -ضمنی یا صریح و متعلق یا در کنترل صاحب امتیاز به سینماها، تلویزیون، بازار ویدئوي خانگی و غیره) حق تکثیر(
شنمانند فیلم با حرکات زنده یا انیمی

خدمات توزیع کارهاي صوتی تصویري، شامل واگذاري مجوز نمایش، پخش یا کرایه کارهاي صوتی تصویري تحت کپی رایت 96140
تولیداتی  -ضمنی یا صریح و متعلق یا در کنترل صاحب امتیاز به سینماها، تلویزیون، بازار ویدئوي خانگی و غیره) حق تکثیر(

مانند فیلم ویدئو
توزیع کارهاي صوتی تصویري، شامل واگذاري مجوز نمایش، پخش یا کرایه کارهاي صوتی تصویري تحت کپی رایت خدمات 96140

تولیداتی  -ضمنی یا صریح و متعلق یا در کنترل صاحب امتیاز به سینماها، تلویزیون، بازار ویدئوي خانگی و غیره) حق تکثیر(
هاي دیجیتال و غیره مانند واسطه

ملی  پست  تشکیالت  ها توسط کتب کتابخانه  توزیعخدمات 68111
ملی  پست  تشکیالت  کتب نهضت سواد آموزي توسط  خدمات توزیع68111
هاي اقالم تخفیفی و مجانی خدمات توزیع کوپن85999
)صورت کارمزدي یا قراردادي به(هاي بزرگ  خدمات توزیع گاز از طریق لوله86320
)الزحمه یا قرارداد بر اساس حق(وسیله خطوط لوله  ز به خدمات توزیع گا86320
ملی  پست  تشکیالت  توسط  مجالت  خدمات توزیع68111
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خدمات توزیع مجموعه برنامه براي منازل، پرداخت در ازاي هر تماشا84634
هاي تلویزیونی براي منازل، بسته برنامه انتخابی خدمات توزیع مجموعه برنامه84633
هاي تلویزیونی براي منازل، بسته برنامه پایه خدمات توزیع مجموعه برنامه84632
هاي رادیویی براي منازل، بسته برنامه انتخابی خدمات توزیع مجموعه برنامه84633
هاي رادیویی براي منازل، بسته برنامه پایه خدمات توزیع مجموعه برنامه84632
ملی  پست  تشکیالت  صادرات و واردات کاال توسطمجوز   خدمات توزیع68111
ملی  پست  تشکیالت  توسط  نامه  خدمات توزیع68111
ملی  پست  تشکیالت  ادواري توسط  نشریات  خدمات توزیع68111
ملی  پست  تشکیالت  هاي چاپی توسط نوشته  خدمات توزیع68111
خدمات توزین کاال67910
هاي ساختمانی غیر مسکونی هاي معماري براي پروژه نقشهخدمات توسعه 83213
هاي ساختمانی مسکونی هاي معماري براي پروژه خدمات توسعه نقشه83212
 کوبی چوبی بام خدمات توفال54530
 کوبی سفالی بام خدمات توفال54530
خدمات تولید آب اسید88427
خدمات تولید آب اکسیژنه88421
تولید آب باتريخدمات 88427
خدمات تولید آب بدون الکل شیرین88184
دار بدون الکل مزه  خدمات تولید آب88184
شده بندي  خدمات تولید آب بسته88184
دار شده طعم بندي  خدمات تولید آب بسته88184
خدمات تولید آب پاش88771
خدمات تولید آب پنیر88150
بدون الکلخدمات تولید آب جوي 88183
جات خدمات تولید آب سبزي88130
خدمات تولید آب گازدار88184
خدمات تولید آب معدنی88184
خدمات تولید آب معدنی گازدار88184
خدمات تولید آب مقطر88421
خدمات تولید آب میوه88130
بندي شده خدمات تولید آب میوه بسته88130
خدمات تولید آباژور88756
چرخان چمنی و باغی خدمات تولید آب88771
سردکن خدمات تولید آب88769
کاري در خال اشیاي پالستیکی خدمات تولید آب89200
کن خانگی گرم خدمات تولید آب88757
کن صنعتی گرم خدمات تولید آب88769
گیري خانگی میوه خدمات تولید آب88757
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غیر خانگیگیري  میوه خدمات تولید آب88775
نبات خدمات تولید آب88165
خدمات تولید آپارات پخش فیلم88748
خدمات تولید آتل88907
خدمات تولید آجر88533
خدمات تولید آجر شومینه88532
 خدمات تولید آجر ماشین88779
خدمات تولید آجر نسوز88532
خدمات تولید آجیل88130
بادي دستیخدمات تولید آچار 88768
خدمات تولید آچار و چکش و انبردست88733
خدمات تولید آدامس88165
پز برقی خدمات تولید آرام88757
خدمات تولید آرد از ضایعات کشتارگاه88110
خدمات تولید آرد برنج88161
خدمات تولید آرد بقوالت88161
خدمات تولید آرد جو دوسر88161
آرد چاودار خدمات تولید88161
خدمات تولید آرد حبوبات88161
خدمات تولید آرد ذرت88161
زمینی خدمات تولید آرد سیب88130
خدمات تولید آرد غالت88161
خدمات تولید آرد گندم88161
خدمات تولید آرد گندم سیاه88161
خدمات تولید آرد گوشت88110
خدمات تولید آرد نخودچی88161
خدمات تولید آردواز88536
خدمات تولید آرم88909
خدمات تولید آرماتور88601
خدمات تولید آرمیچر88751
خدمات تولید آرمیچرسازي88751
خدمات تولید آزبست88536
هاي صنعتی خدمات تولید آژیر88759
خدمات تولید آسانسور88766
خدمات تولید آسفالت88539
آسیابخدمات تولید 88775
خدمات تولید آکریلیک88423
خدمات تولید آکواریوم88531
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خدمات تولید آالت موسیقی88904
خدمات تولید آالچیق چوبی88313
خدمات تولید آالسکا88169
خدمات تولید آلبومین تخم مرغ88169
خدمات تولید آلو و برگه88130
خدمات تولید آلومینیوم88602
تولید آلیاژهاي آهنیخدمات 88601
خدمات تولید آلیاژهاي فوالد88601
خدمات تولید آلیاژهاي مس و لوله مسی88602
خدمات تولید آمبوالنس88811
فایر خدمات تولید آمپلی88744
خدمات تولید آمونیاک88422
خدمات تولید آنتن88744
ها بیوتیک خدمات تولید آنتی88430
تولید آهارخدمات 88427
بند خدمات تولید آهک آب88535
خدمات تولید آهک زنده88535
خدمات تولید آهک مرده88535
خدمات تولید آهن88601
خدمات تولید آهن و فوالد پایه88601
بازي رباي اسباب خدمات تولید آهن88906
رباي برقی خدمات تولید آهن88759
خدمات تولید آیفون88743
خدمات تولید آیفون تصویري88743
خدمات تولید آیینه88531
هاي اپتیکی خدمات تولید آیینه88748
خدمات تولید ابر و اسفنج88520
خدمات تولید ابزار ارتوپدي88907
خدمات تولید ابزار بنایی88733
خدمات تولید ابزار پرتودهی88747
نیروي باديخدمات تولید ابزار دستی با 88768
خدمات تولید ابزار دستی برقی88768
خدمات تولید ابزار دستی موتودار برقی88768
خدمات تولید ابزار دستی موتوردار غیر برقی88768
)جز ابزار نوري به(کاري  خدمات تولید ابزار دقیق ماشین88769
تراشی خدمات تولید ابزار سنگ88733
کشی غیر برقی سیم خدمات تولید ابزار88733
خدمات تولید ابزار غیر برقی صنعتی88733
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خدمات تولید ابزار غیر برقی کشاورزي و باغبانی88733
خدمات تولید ابزار غیر برقی نجاري88733
خدمات تولید ابزار قالیبافی88733
کاري دستی خدمات تولید ابزار کنده88768
پزشکی پزشکی و دندان خدمات تولید ابزار و لوازم88907
دوزي خدمات تولید ابزار و وسایل غیر برقی خیاطی و پرده88733
خدمات تولید ابزارآالت پزشکی و جراحی و آزمایشگاهی88907
پزشکی خدمات تولید ابزارآالت دندان88907
خدمات تولید ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی88748
ساخته چوبی پیشخدمات تولید اتاق 88313
خدمات تولید اتاق چوبی کامیون88812
خدمات تولید اتاق وسایل نقلیه88812
ساخته فلزي هاي پیش خدمات تولید اتاق88711
خدمات تولید اتر88421
خدمات تولید اتصاالت بتونی88536
خدمات تولید اتصاالت پولیکا88520
سفالخدمات تولید اتصاالت دودکش از 88533
خدمات تولید اتصاالت لوله از فوالد88601
خدمات تولید اتو88757
خدمات تولید اتو کاروان جهت کامیون88812
خدمات تولید اتوبوس88811
خدمات تولید اتومبیل88811
خدمات تولید اجاق برقی خانگی88757
خدمات تولید اجاق برقی غیر خانگی88775
اجاق گاز خانگیخدمات تولید 88757
خدمات تولید اجاق گاز صنعتی88765
خدمات تولید اجاق، کوره و مشعل کوره88765
خدمات تولید اجزاي هیدرولیک88762
خدمات تولید ادوات کشاورزي88771
خدمات تولید ادوکلن88426
خدمات تولید ادویه، سس و چاشنی88169
خدمات تولید ارابه88829
خدمات تولید ارده88140
خدمات تولید ارگ88904
خدمات تولید اره برقی ثابت88772
خدمات تولید اره برقی دستی88768
خدمات تولید اره غیر برقی88733
خدمات تولید اسانس چاي88169
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خدمات تولید اسانس خوراکی88169
خدمات تولید اسانس عطر88426
نوشابهخدمات تولید اسانس 88184
بازي خدمات تولید اسباب88906
خدمات تولید اسپاگتی خام88166
خدمات تولید استانبولی88739
خدمات تولید استکان88531
خدمات تولید استن88421
خدمات تولید استیرن88423
خدمات تولید اسکاچ88520
خدمات تولید اسکلت فلزي88711
خدمات تولید اسکلت مبل88901
خدمات تولید اسکنر88742
خدمات تولید اسلحه88720
زمینی خدمات تولید اسنک سیب88130
خدمات تولید اسید سولفوریک88421
خدمات تولید اسید سولفونیتریک88422
خدمات تولید اسید فسفریک88421
خدمات تولید اسید کربنیک88421
خدمات تولید اسید کلریدریک88421
خدمات تولید اسید نیتریک88422
جز ترکیبات ازت به -خدمات تولید اسیدها و بازها88421
خدمات تولید اشپل88120
خدمات تولید اشیاي بتونی، سیمانی و گچی88536
خدمات تولید اشیاي پوستی88222
خدمات تولید اشیاي ساخته شده از پر88909
یا فشار) سازي کلوخه(از پودر فلز به کمک گرما خدمات تولید اشیاي فلزي مستقیما 89330
خدمات تولید اعضاي مصنوعی بدن88907
)هاي صداگیر چوبی سقف(خدمات تولید اکوستیک 88313
خدمات تولید اگزوز خودرو88813
خدمات تولید الک چوبی88909
خدمات تولید الکترود فلزي88739
خدمات تولید الکترود و مفتول88739
خدمات تولید الکتروموتور88751
خدمات تولید الکل سفید88181
خدمات تولید الکل صنعتی88421
خدمات تولید الکل طبی88181
خدمات تولید الکل متیلیک88421



      (CPC) 242

     
خدمات تولید المنت88759
خدمات تولید المنت وسایل برقی88759
خدمات تولید الوار88311
الیاف اکرولیکخدمات تولید 88429
خدمات تولید الیاف پارچه88211
استر خدمات تولید الیاف پلی88429
خدمات تولید الیاف سنتیک88429
خدمات تولید الیاف مصنوعی88429
پنبه نسوز خدمات تولید الیاف و نخ88539
خدمات تولید ام دي اف88312
خدمات تولید انار دانه88130
تولید انبردستخدمات 88733
خدمات تولید انبرک88733
خدمات تولید انشعاب شیرآالت88763
خدمات تولید انفیه88190
خدمات تولید انگشتر نقره88902
خدمات تولید انواع آمپول88430
خدمات تولید انواع بارسنج88769
خدمات تولید انواع پادري از پارچه و الیاف88216
تولید انواع تخته خیاطیخدمات 88319
خدمات تولید انواع تنباکو88190
خدمات تولید انواع توتون88190
خدمات تولید انواع توزین صنعتی88769
خدمات تولید انواع جوراب88223
خدمات تولید انواع چمدان88232
خدمات تولید انواع ساعت88746
خدمات تولید انواع ساک88232
شو هاي گالوانیزه و کابل تولید انواع سرسیم خدمات88755
خدمات تولید انواع سرکه88169
خدمات تولید انواع سس88169
) سیمانی یا گچی (خدمات تولید انواع سقف کاذب 88536
خدمات تولید انواع سوزن و سنجاق فلزي88739
، نخ پرک یا نخ چندال و تور خدمات تولید انواع طناب88217
خدمات تولید انواع عرقیات88169
هاي خوراکی خدمات تولید انواع عصاره88169
خدمات تولید انواع فرش دستباف88216
خدمات تولید انواع فرش ماشینی88216
خدمات تولید انواع کرکره فلزي88711
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خدمات تولید انواع کنتور88745
سردهاي آب گرم و  خدمات تولید انواع کوئل88712
خدمات تولید انواع کیف88232
ابزار خدمات تولید انواع ماشین88772
خدمات تولید انواع مخمرهاي خوراکی88169
خدمات تولید انواع مربا88130
ها خدمات تولید انواع مالس88164
خدمات تولید انواع میخ فلزي88739
خدمات تولید انواع نقل88165
انواع نمک خوراکیخدمات تولید 88169
خدمات تولید انواع نودل88166
)جز آب جوي بدون الکل به(خدمات تولید انواع نوشابه بدون الکل بدون گاز 88184
)جز آب جوي بدون الکل به(خدمات تولید انواع نوشابه بدون الکل گازدار 88184
)جوي بدون الکلجز آب  به(هاي بدون الکل  خدمات تولید انواع نوشیدنی88184
خدمات تولید اورانیوم طبیعی88602
خدمات تولید اورانیوم غنی شده88421
خدمات تولید اوره88422
خدمات تولید ایرانیت سیمانی88536
خدمات تولید ایزوگام88539
خدمات تولید اینچ حمام88712
خدمات تولید باتري88752
خدمات تولید باتري اتومبیل88752
خدمات تولید باتري خشک88752
خدمات تولید باتري و انباره88752
خدمات تولید بادبان88215
خدمات تولید بادبزن حصیري88319
خدمات تولید بادکنک88906
خدمات تولید بادگیر و دودکش سفالی88533
خدمات تولید باربند خودرو88813
خدمات تولید بارج88821
تولید باروت خدمات88427
افزار ثابت غیر قابل تغییر هاي الکترونیکی با نرم خدمات تولید بازي88906
خدمات تولید باسکول88769
خدمات تولید باسلق88165
خدمات تولید باک خودرو88813
خدمات تولید باکلیت زودپز88739
خدمات تولید باالبر88766
آهن هاي زیر ریل راه سنگ -خدمات تولید باالست88537
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خدمات تولید بالش88215
خدمات تولید بالون88824
خدمات تولید باند استریو88744
خدمات تولید باند گچی88430
خدمات تولید باند و گاز بهداشتی88430
بندي خدمات تولید بانداژ شکسته88430
خدمات تولید بتانه88425
خدمات تولید بتون88536
خدمات تولید بتونیر88774
خدمات تولید بخارپز88757
خدمات تولید بخارپز خانگی88757
خدمات تولید بخارشوي خانگی88757
خدمات تولید بخاري برقی استخر شنا88765
خدمات تولید بخاري برقی ثابت خانگی88765
خدمات تولید بخاري برقی سیار88757
بخاري سیارخدمات تولید 88757
خدمات تولید بخاري گازي88765
خدمات تولید بذرپاش88771
کننده خدمات تولید برج خنک88769
خدمات تولید برچسب کاغذي نوشته نشده88329
خدمات تولید برد و قطعات الکترونیک88741
خدمات تولید بردهاي الکترونیک88741
خدمات تولید بردهاي کامپیوتر88741
خدمات تولید برزنت88215
خدمات تولید برس88909
خدمات تولید برس و جاروي پالستیکی88520
کن شیشه خودرو خدمات تولید برف پاک88813
با حقوق مالکیت (بدون عقد قرارداد فروش قطعی  -)حق تکثیر(هاي رادیویی و تلویزیونی تحت کپی رایت  خدمات تولید برنامه96123

)کامل
هاي رادیویی، زنده یا ضبط شده تولید برنامهخدمات96122
هاي زنده خدمات تولید برنامه96122
خدمات تولید بریکت88411
خدمات تولید بستنی88150
خدمات تولید بشکه چوبی88314
خدمات تولید بشکه فلزي88739
خدمات تولید بطري پالستیکی88520
اي شیشهخدمات تولید بطري 88531
خدمات تولید بلبرینگ88764
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خدمات تولید بلغور88161
خدمات تولید بلم تفریحی88822
خدمات تولید بلندگوي ماشین88744
خدمات تولید بلورجات88531
پوش هاي سقف خدمات تولید بلوک88536
هاي سیمانی خدمات تولید بلوک88536
هاي نسوز خدمات تولید بلوک88532
خدمات تولید بند ساعت از فلزات ارزان قیمت88903
بها خدمات تولید بند ساعت از فلزات گران88902
خدمات تولید بند ساعت طال88902
خدمات تولید بنزن88421
خدمات تولید بنزین88412
خدمات تولید بنزین بدون سرب88412
خدمات تولید بنزین سوپر88412
بنزین موتور خدمات تولید88412
خدمات تولید بوبین تجهیزات برقی88751
خدمات تولید بوبین چوبی88319
خدمات تولید بوتادین88412
خدمات تولید بوته88532
خدمات تولید بوته نسوز88532
خدمات تولید بوش پمپ هیدرولیک88763
خدمات تولید بوفه چوبی88901
خدمات تولید بوق خودرو88813
خدمات تولید بوگیر88426
خدمات تولید بولدوزر88774
خدمات تولید بوم نقاشی88909
خدمات تولید بیسکویت و ویفر88163
خدمات تولید بیگودي پالستیکی88520
خدمات تولید بیگودي الستیکی88512
خدمات تولید بیل مکانیکی88774
خدمات تولید بیل و کلنگ و تیشه88733
سازي آلومینیوم - خدمات تولید بیلت88602
خدمات تولید پاپوش یا کفش88233
خدمات تولید پاته88110
خدمات تولید پادري خزي و پوستی88222
خدمات تولید پادري الستیکی88512
خدمات تولید پارافین88412
خدمات تولید پارتیشن چوبی88901
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خدمات تولید پارچه88212
خدمات تولید پارچه آستري88212
خدمات تولید پارچه ابریشمی88212
خدمات تولید پارچه اکرولیک88212
اي خدمات تولید پارچه پرده88215
خدمات تولید پارچه پشمی88212
اي خدمات تولید پارچه پنبه88212
خدمات تولید پارچه ترمه88212
خدمات تولید پارچه توري88212
خدمات تولید پارچه جین88215
خدمات تولید پارچه چادري88212
خدمات تولید پارچه چتایی88212
خدمات تولید پارچه چیت88212
اي خدمات تولید پارچه حوله88212
خدمات تولید پارچه فاستونی88212
بافی خدمات تولید پارچه قالب88214
خدمات تولید پارچه کتانی88212
خدمات تولید پارچه کشباف88214
)بافی بافی یا قالب هاي میل مشابه بافته(خدمات تولید پارچه کشباف 88214
خدمات تولید پارچه کنفی88212
خدمات تولید پارچه متقال88212
خدمات تولید پارکت88313
خدمات تولید پارکومتر88746
خدمات تولید پاروي پالستیکی88520
تولید پاروي چوبیخدمات 88319
خدمات تولید پاستاپز88757
خدمات تولید پاستاي خام88166
خدمات تولید پاستیل88165
خدمات تولید پاشنه کفش چرمی88233
خدمات تولید پاشنه الستیکی کفش88512
خدمات تولید پاکت پستی88329
خدمات تولید پاکت جاروبرقی88322
سیمان و گچ خدمات تولید پاکت88322
خدمات تولید پاکت غیر پستی88322
خدمات تولید پانل گچی88536
خدمات تولید پایه سماور گازي88757
خدمات تولید پایه فلزي چراغ روشنایی88739
خدمات تولید پایه فلزي چرخ خیاطی88739
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اي خدمات تولید پایه فلزي میز شیشه88739
خدمات تولید پتو88215
خدمات تولید پتوي برقی88757
خدمات تولید پرتلند88535
خدمات تولید پرچم88215
خدمات تولید پرداخت الیاف گیاهی براي ریسندگی88211
خدمات تولید پرداخت الیاف مصنوعی براي ریسندگی88211
خدمات تولید پرده88215
خدمات تولید پرده کرکره چوبی88313
تولید پرده کرکره عموديخدمات 88215
بست برق -خدمات تولید پرس بست لوله88909
هاي چوبی خدمات تولید پرس درب88313
خدمات تولید پرس شلنگ88909
خدمات تولید پرس شلنگ دو سر فلزي88909
خدمات تولید پرس شلنگ گاز یا آب88909
خدمات تولید پرس هیدرولیک88772
پروانه خودروخدمات تولید 88813
خدمات تولید پروپان88412
خدمات تولید پروپیلن88412
خدمات تولید پروتئین سویا88169
)کازئین(خدمات تولید پروتئین شیر88150
)گلوتن(خدمات تولید پروتئین گندم 88162
خدمات تولید پروژکتور و آپارات پخش فیلم88748
المپخدمات تولید پروژکتور و 88756
خدمات تولید پروفیل آلومینیوم88602
خدمات تولید پروفیل آهن88601
خدمات تولید پریز و کلید برق88755
خدمات تولید پریموس88757
خدمات تولید پشتی 88215
بافت خدمات تولید پشتی قالی88216
خدمات تولید پشتی دستباف88216
خدمات تولید پشتی ماشین88215
خدمات تولید پشم چوب88311
خدمات تولید پشم سنگ88539
خدمات تولید پشم شیشه88531
خدمات تولید پشمک88165
بند خدمات تولید پشه88215
خدمات تولید پفک88169
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خدمات تولید پل فلزي88711
خدمات تولید پالس88216
خدمات تولید پالستیک خام88423
پالستیک و الستیکخدمات تولید 88423
خدمات تولید پالسما88430
خدمات تولید پالک88909
آالت صنعتی هاي ماشین خدمات تولید پالک88909
هاي متحرک ارتودنسی خدمات تولید پالک88907
خدمات تولید پلمپ پالستیکی88520
خدمات تولید پلمپ فلزي88739
خدمات تولید پلوپز برقی88757
خدمات تولید پلوپز گازي88757
خدمات تولید پله برقی88766
خدمات تولید پله و نرده فلزي88711
هاي متحرک خدمات تولید پله88766
آمید خدمات تولید پلی88423
استر خدمات تولید پلی88423
اورتان خدمات تولید پلی88423
خدمات تولید پلیمر اتلین88423
پلیمر پروپلینخدمات تولید 88423
خدمات تولید پمپ آب88763
نشانی خدمات تولید پمپ آتش88763
خدمات تولید پمپ باد پنچرگیري88763
خدمات تولید پمپ سانتریفوژ شناور88763
خدمات تولید پمپ هیدرولیک88762
خدمات تولید پنبه نسوز88536
خدمات تولید پنبه هیدروفیل88430
تولید پنکهخدمات 88757
خدمات تولید پنکه غیر خانگی88769
هاي آجرپزي خدمات تولید پنکه کوره88769
خدمات تولید پنکیک88163
خدمات تولید پنیر88150
خدمات تولید پنیر پروسس88150
خدمات تولید پنیر پیتزا88150
خدمات تولید پوتین88233
خدمات تولید پوتین پالستیکی88233
خدمات تولید پود پتو88211
نشانی خدمات تولید پودر آتش88427
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خدمات تولید پودر آهن88601
خدمات تولید پودر استخوان88170
خدمات تولید پودر بستنی88150
خدمات تولید پودر بقوالت88161
خدمات تولید پودر پیاز88130
خدمات تولید پودر تخم مرغ88169
تولید پودر حیوانات دریاییخدمات 88120
خدمات تولید پودر خردل88169
خدمات تولید پودر خون88170
خدمات تولید پودر ذغال سنگ88539
خدمات تولید پودر سنگ88537
خدمات تولید پودر سوپ88169
بندي شده خدمات تولید پودر سوپ بسته88169
زمینی خدمات تولید پودر سیب88130
خدمات تولید پودر سیر88130
خدمات تولید پودر صدف88539
خدمات تولید پودر صنعتی88421
خدمات تولید پودر کتلت88169
خدمات تولید پودر گندم88161
خدمات تولید پودر گوشت88110
خدمات تولید پودر ماهی88120
خدمات تولید پودر مالمین88423
میکرونیزه معدنی جهت مصرف در صنعتخدمات تولید پودر 88539
خدمات تولید پودر میوه88130
خدمات تولید پودر و خمیر کاکائو88165
کاري خدمات تولید پودر و خمیر لحیم88427
خدمات تولید پودرهاي بهداشتی و آرایشی88426
کننده خدمات تولید پودرهاي پاک88426
زمینی سیب  خشک شده خدمات تولید پوره88130
صورت خام خدمات تولید پوست حیوانات به88110
خدمات تولید پوست خام88110
)هاي خزدار هاي کشباف و پوست جز خدمات تولید پوشاک از پارچه به(خدمات تولید پوشاک 88221
)غیر از کفش(خدمات تولید پوشاک 88221
خدمات تولید پوشاک خز88222
خدمات تولید پوشاک ساخته شده از نخ و پنبه نسوز88909
بافی خدمات تولید پوشاک قالب88223
خدمات تولید پوشاک کاموایی88223
خدمات تولید پوشاک کشباف88223
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)بافی بافی یا قالب هاي میل مشابه بافته(خدمات تولید پوشاک کشباف 88223
بافی خدمات تولید پوشاک میل88223
خدمات تولید پوشاک نظامی88221
خدمات تولید پوشاک ورزشی88221
جز پوشاک خز خدمات تولید پوشاک، به88221
خدمات تولید پوشال88311
خدمات تولید پوشال کولر88311
هاي پالستیکی سقف و دیوار و کف خدمات تولید پوشش88520
خدمات تولید پوشک بچه88329
پوشه کاغذي و مقوایییخدمات تولید 88329
اي آمپول قاب شیشه -خدمات تولید پوکه آمپول88907
خدمات تولید پوکه صنعتی88533
بانک مرکزي -خدمات تولید پول71110
خدمات تولید پولکی88165
خدمات تولید پولی تراکتور88771
خدمات تولید پیاز خشک88130
خدمات تولید پیانو88904
خدمات تولید پیپ88909
خدمات تولید پیت فلزي88739
خدمات تولید پیتزاي آماده منجمد88167
خدمات تولید پیتزاي منجمد88167
خدمات تولید پیچ و مهره و میخ88739
خدمات تولید پیراهن88221
خدمات تولید پیژاما88221
جز وسایل نقلیه به -خدمات تولید پیستون88761
خدمات تولید پیستون اتومبیل88761
خدمات تولید پیل تر88752
خدمات تولید پیل خشک88752
خدمات تولید پیم لودر و بولدوزر88739
خدمات تولید تاب فلزي88906
اي خدمات تولید تابلو آیینه88531
خدمات تولید تابلو فلزي88739
خدمات تولید تابلو نئون88759
تولید تابلو و دستگاه انشعاب برقخدمات 88751
خدمات تولید تابلو و عالئم ترافیکی88739
خدمات تولید تابلوهاي آهنی88739
خدمات تولید تابلوهاي برق صنعتی و الکترونیکی88751
خدمات تولید تابلوهاي تزئینی و هنري88319
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خدمات تولید تابلوهاي چوبی88319
اي تابلوي آیینهخدمات تولید 88531
خدمات تولید تابلوي الکترونیکی امتیازات در مسابقات88759
خدمات تولید تابلوي برق فشار قوي و ضعیف88751
خدمات تولید تابلوي پالستیکی88520
ساخت تابلو و حروف برجسته چوبی -خدمات تولید تابلوي چوبی88319
خدمات تولید تابلوي فرمان برق88751
خدمات تولید تابوت88314
خدمات تولید تار88904
خدمات تولید تانک88825
خدمات تولید تانک آمونیاک88712
خدمات تولید تانکر یا ماشین حمل مواد سوختی و آب88811
خدمات تولید تایر88511
خدمات تولید تایمر88746
خدمات تولید تبر88733
آندوسکوپیخدمات تولید تجهیزات 88747
خدمات تولید تجهیزات ارتباطی88743
خدمات تولید تجهیزات اسپري کردن پودرها88769
خدمات تولید تجهیزات اسپري کردن مایعات88769
خدمات تولید تجهیزات الکتروپزشکی88747
خدمات تولید تجهیزات الکترودرمانی88747
خدمات تولید تجهیزات انتقال هیدرولیک88762
گیري، آزمایش، ناوبري یا جهتیابی و کنترل خدمات تولید تجهیزات اندازه88745
خدمات تولید تجهیزات برقی ویژه سیاالت88762
جا کردن اشیا خدمات تولید تجهیزات بلند کردن و جابه88766
خدمات تولید تجهیزات پرتو افکنی، الکتروپزشکی و الکترودرمانی88747
ولید تجهیزات پزشکی لیزريخدمات ت88747
خدمات تولید تجهیزات تصویربرداري پزشکی88747
کاري غیر برقی خدمات تولید تجهیزات جوش88769
)نمابر، اسکنر، کپی و غیره(خدمات تولید تجهیزات دفتري چندکاره 88742
خدمات تولید تجهیزات روشنایی و نورپردازي الکتریکی88756
تولید تجهیزات فریزر صنعتیخدمات 88769
خدمات تولید تجهیزات قطع و وصل برق88751
خدمات تولید تجهیزات کنترل عملیات صنعتی88745
خدمات تولید تجهیزات گرمایش ثابت88765
کاري غیر برقی خدمات تولید تجهیزات لحیم88769
یابی خدمات تولید تجهیزات مکان88748
یابی نوري تجهیزات مکانخدمات تولید 88748
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خدمات تولید تجهیزات یخچال صنعتی88769
خدمات تولید تخت برنزه کردن پوست88759
خدمات تولید تخت خواب88901
خدمات تولید تخت کفش چرمی88233
خدمات تولید تخت گیوه88233
خدمات تولید تخت و کمد88901
بیمارستانیخدمات تولید تخت و لوازم 88907
خدمات تولید تخته تحریر چوبی88319
خدمات تولید تخته چندالیی88312
الیی خدمات تولید تخته سه88312
خدمات تولید تخته سیاه88767
خدمات تولید تخته وایت برد88767
کننده خاکستر خدمات تولید تخلیه88765
خدمات تولید ترازو88769
ترازوي آزمایشگاهخدمات تولید 88745
خدمات تولید ترازوي دقیق علمی88745
هاي بصري خدمات تولید تراش عدسی88748
خدمات تولید تراک میکسر88774
خدمات تولید تراکتور88771
خدمات تولید ترانس اتوماتیک88751
خدمات تولید ترانس برق88751
کاري خدمات تولید ترانس جوش88751
خدمات تولید ترانس مبدل88751
خدمات تولید ترانس مهتابی88751
خدمات تولید ترانسفورماتور88751
خدمات تولید تراورس چوبی88311
خدمات تولید تراورس سیمانی88536
خدمات تولید تربانتین88425
خدمات تولید ترشی و شور88130
خدمات تولید ترک موتور88826
بند دوچرخه تولید ترکخدمات 88827
بند موتورسیکلت خدمات تولید ترک88826
خدمات تولید ترکیبات ازت88422
خدمات تولید ترمینال برق88755
خدمات تولید ترمینال رایانه88742
خدمات تولید ترن ریلی معدن88823
خدمات تولید تري سدیم فسفات و شوینده صنعتی88426
تریلرخدمات تولید 88812
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تریلر خدمات تولید تریلر و نیم88812
خدمات تولید تریلی88812
خدمات تولید تسبیح پالستیکی88520
خدمات تولید تسلیحات و مهمات88720
خدمات تولید تسمه آهنی88739
خدمات تولید تسمه خشک آهنی88739
خدمات تولید تسمه نقاله پالستیکی88520
تشک خدمات تولید88215
خدمات تولید تشک برقی88757
خدمات تولید تشک ورزشی88905
خدمات تولید تفنگ اسپري کردن88769
خدمات تولید تلفن88743
خدمات تولید تلکس88743
خدمات تولید تلمبه88763
خدمات تولید تلویزیون88744
خدمات تولید تلویزیون مدار بسته88744
موش تلهخدمات تولید 88909
خدمات تولید تمپو88904
خدمات تولید تن ماهی88120
خدمات تولید تنبک88904
خدمات تولید تنگ ماهی88531
خدمات تولید تنور فلزي88739
خدمات تولید تنور گازي88739
خدمات تولید تنور گلی88533
خدمات تولید تنه دوچرخه88827
دستشویی چینیخدمات تولید توالت و 88533
خدمات تولید توپ ورزشی88905
خدمات تولید توتون سیگار88190
خدمات تولید توتون و محصوالت دخانی88190
خدمات تولید تور سیمی فلزي88739
خدمات تولید تور فلزي و شبکه فلزي و پرچین فلزي و حصار فلزي88739
گیري خدمات تولید تور ماهی88217
خدمات تولید تور وسایل ورزشی88217
خدمات تولید توربوژنراتور88751
خدمات تولید توربین88761
خدمات تولید توربین آبی88761
خدمات تولید توربین بخاري88761
خدمات تولید توربین گازي88761
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خدمات تولید تورهاي فلزي در و پنجره88739
خدمات تولید توریم88421
کن نان برشته -خدمات تولید توستر88757
خدمات تولید تهویه سقفی88769
خدمات تولید تیر چوبی88311
خدمات تولید تیر سیمانی چراغ برق88536
خدمات تولید تیر فلزي88711
خدمات تولید تیرآهن88601
خدمات تولید تیرچه و بلوک88536
تراشی خدمات تولید تیغ ریش88733
کاري خدمات تولید تیغه الماسه براي تراش88733
هاي برنده ها و ماشین خدمات تولید تیغه دستگاه88733
خدمات تولید تیغه کفش88733
خدمات تولید تیلر88771
خدمات تولید تینر88425
خدمات تولید تیوپ88511
خدمات تولید جاجیم88216
خدمات تولید جارو علفی88319
خدمات تولید جاروبرقی88757
خدمات تولید جاروي شارژي88757
خدمات تولید جاروي مکانیکی88909
خدمات تولید جاظرفی پالستیکی88520
خدمات تولید جاظرفی فلزي88739
خدمات تولید جاکتابی88901
خدمات تولید جاکفشی88901
خدمات تولید جالباسی88901
دان جامهخدمات تولید 88232
خدمات تولید جانماز88215
هاي غیر لبنی شیر و پنیر خدمات تولید جایگزین88169
زنی جدول -هاي آب خدمات تولید جدول براي جوي88536
جز کامیون خدمات تولید جرثقیل به88766
سنج شامل ترموستات یا ترموکوپل خدمات تولید جرقه88745
پالستیکیخدمات تولید جعبه 88520
خدمات تولید جعبه ترانس88755
خدمات تولید جعبه جواهرات پالستیکی88520
خدمات تولید جعبه چوبی88314
خدمات تولید جعبه فلزي88739
خدمات تولید جعبه مقوایی88322
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خدمات تولید جعبه مقوایی دستمال کاغذي88322
دنده خدمات تولید جعبه88764
هاي زرگري ویترینی تولید جعبهخدمات 88322
خدمات تولید جک روغنی خودرو88813
خدمات تولید جک غیر هیدرولیکی خودرو88813
خدمات تولید جک هیدرولیکی88766
خدمات تولید جلد پالستیکی88520
خدمات تولید جلوبندي خودرو88813
کنده خدمات تولید جو و گندم پوست88161
کوب تولید جو و گندم نیمخدمات 88161
خدمات تولید جوال88216
هاي بدلی خدمات تولید جواهر از سنگ88903
خدمات تولید جواهرات88902
خدمات تولید جواهرات بدلی88903
کن خانگی خدمات تولید جوجه سرخ88757
کن صنعتی خدمات تولید جوجه سرخ88775
خدمات تولید جوز قند88165
خدمات تولید جوش برنج88427
خدمات تولید جوش شیرین88421
)پسند، بابونه و غیره نعناع، شاه(گیاهی   خدمات تولید جوشانده88169
هاي گیاهی خدمات تولید جوشانده88169
خدمات تولید جوهر چاپ88425
خدمات تولید جوهر و مرکب88427
خدمات تولید جوهرنمک88421
تولید جیپخدمات 88811
خدمات تولید جیر مصنوعی88231
گر خدمات تولید چاپ88742
)خیمه(خدمات تولید چادر 88215
خدمات تولید چادر اتومبیل88215
خدمات تولید چادرهاي پالستیک88520
خدمات تولید چارچوب آهنی88711
خدمات تولید چاشنی غذا88169
خدمات تولید چاقو88733
خدمات تولید چاقو تیزکن دستی88768
بندي شده خدمات تولید چاي بسته88169
خدمات تولید چاي خشک88169
اي خدمات تولید چاي کیسه88169
خدمات تولید چایساز88757
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خدمات تولید چراغ اتومبیل88756
خدمات تولید چراغ اضطراري88756
خدمات تولید چراغ بادي88757
تولید چراغ تراکتورخدمات 88756
کش برقی خدمات تولید چراغ حشره88756
خدمات تولید چراغ خوراکپزي88757
خدمات تولید چراغ خیابانی88756
خدمات تولید چراغ راهنمایی88759
خدمات تولید چراغ روشنایی برقی88756
خدمات تولید چراغ روشنایی گازي88757
زنبوريخدمات تولید چراغ 88757
خدمات تولید چراغ قوه88756
خدمات تولید چراغ گردسوز88757
کاري خدمات تولید چراغ لحیم88733
خدمات تولید چراغ مهتابی88756
خدمات تولید چراغ وسایل نقلیه88756
ترکیبی آشپزي  خدمات تولید چربی88140
حیوانی غیر خوراکی  خدمات تولید چربی88140
خدمات تولید چربی کاکائو88165
خدمات تولید چرتکه چوبی88319
خدمات تولید چرخ باري88319
خدمات تولید چرخ بستنی88829
خدمات تولید چرخ تسمه88764
خدمات تولید چرخ خیاطی88776
خدمات تولید چرخ دستی و طوافی88829
دوز خدمات تولید چرخ زیگزاگ88776
چرخ طوافی خدمات تولید88829
خدمات تولید چرخ گوشت خانگی88757
خدمات تولید چرخ گوشت صنعتی88775
خدمات تولید چرخ و فلک88779
دنده خدمات تولید چرخ88764
خدمات تولید چرم88231
خدمات تولید چرم مصنوعی88231
خدمات تولید چسب88427
خدمات تولید چسب فرمالدیید88423
خدمات تولید چشم مصنوعی88907
خدمات تولید چفت و بست88733
خدمات تولید چفت و لوال88733
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خدمات تولید چکش بادي دستی88768
خدمات تولید چکمه88233
خدمات تولید چکمه پالستیکی88233
خدمات تولید چمدان88232
خدمات تولید چمدان چرمی88232
خدمات تولید چمدان فلزي88739
زن غیر برقی خدمات تولید چمن88771
خدمات تولید چنگال فلزي88733
خدمات تولید چوب88311
خدمات تولید چوب بستنی88319
خدمات تولید چوب سیگار88319
خدمات تولید چهارپایه چوبی88901
خدمات تولید چهارشاخه برق88755
خدمات تولید چیپس خرما88130
زمینی تولید چیپس سیبخدمات 88130
خدمات تولید حباب المپ روشنایی88531
شده خدمات تولید حبوبات بوجاري88161
خدمات تولید حجله88756
ها کش خدمات تولید حشره88424
خدمات تولید حصیر پالستیکی88520
خدمات تولید حفرکن88771
خدمات تولید حک مهر الستیکی و پالستیکی88909
ها خدمات تولید حالل88412
خدمات تولید حلب88739
خدمات تولید لوله بخاري و ظروف حلبی -خدمات تولید حلبی88739
خدمات تولید حلوا88165
خدمات تولید حلوا ارده88165
خدمات تولید حنا88426
خدمات تولید حوض سیمانی88536
خدمات تولید حوله88215
تولید حوله کاغذيخدمات 88329
خدمات تولید خازن برق88741
خدمات تولید خاک نسوز88532
خدمات تولید خامه از شیر88150
خدمات تولید خامه قالی88211
خدمات تولید خامه و شیر جامد88150
خدمات تولید خاویار88120
خدمات تولید خدمات تولید ادویه88169
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تولید پودر چايخدمات تولید خدمات 88169
خدمات تولید خرپاي فلزي88711
خدمات تولید خردل88169
خدمات تولید خردل فراوري شده88169
خدمات تولید خرسک88216
کوب خدمات تولید خرمن88771
خدمات تولید خشاب اسلحه88720
خدمات تولید خالل بادام88130
خدمات تولید خالل پرتقال88130
خدمات تولید خالل دندان88319
خدمات تولید خالل نارنج88130
خدمات تولید خمیر دندان88426
خدمات تولید خمیر ریش88426
خدمات تولید خمیر کاغذ و مقوا88321
خدمات تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا88321
خدمات تولید خمیر مایه88169
خدمات تولید خمیر مجسمه88427
خدمات تولید خمیرترش88169
خدمات تولید خودرو88811
خدمات تولید خودروهاي رزمی88825
چرخ مخصوص حمل بار خدمات تولید خودروهاي سه88811
خدمات تولید خودکار88909
خدمات تولید خوراک براي دام و طیور88170
خدمات تولید خوراک براي ماهی88170
حیواناتخدمات تولید خوراک 88170
خدمات تولید خورجین88216
خدمات تولید خیارشور88130
خدمات تولید خیش88771
خدمات تولید دار قالی88319
خدمات تولید داربست فلزي88711
خدمات تولید داربست و آالچیق88313
خدمات تولید دارو88430
خدمات تولید داروهاي دام و طیور88430
تولید داروهاي دامیخدمات 88430
خدمات تولید داروهاي سنتی88430
خدمات تولید داروهاي گیاهی88430
خدمات تولید داروي ظهور فیلم88427
خدمات تولید داروي نظافت88426
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خدمات تولید داس و اره88733
خدمات تولید داس و تیشه88733
خدمات تولید داشبورت خودرو88813
تولید دان مرغخدمات 88170
خدمات تولید دایره زنگی88904
خدمات تولید دخانیات88190
خدمات تولید در بازکن برقی88743
خدمات تولید در بطري پالستیکی88520
خدمات تولید در بطري فلزي88739
خدمات تولید در بطري مقوایی88322
ساخته چوبی خدمات تولید در پیش88313
تولید در و پنجره آلومینیومیخدمات 88711
خدمات تولید در و پنجره آهنی88711
خدمات تولید در و پنجره چوبی88313
خدمات تولید در و پنجره فلزي88711
خدمات تولید دراور چوبی88901
خدمات تولید درپوش فلزي و سرپوش فلزي و پوشش بطري فلزي88739
گري خدمات تولید درجه ریخته88745
هاي ارتشی خدمات تولید درجه88909
خدمات تولید درزین88823
خدمات تولید درشکه88829
خدمات تولید دریچه کولر فلزي88711
خدمات تولید دریل و مته برقی دستی88768
خدمات تولید دزدگیر88743
خدمات تولید دست و پاي مصنوعی88907
و وان چینی خدمات تولید دستشویی و توالت88533
جز خز به -کش خدمات تولید دست88221
کش الستیکی خدمات تولید دست88512
خدمات تولید دستگاه آب شیرینکن88769
خدمات تولید دستگاه آب مقطرگیري88779
گیري خانگی خدمات تولید دستگاه آبغوره88757
گیري صنعتی خدمات تولید دستگاه آبغوره88775
کاري خدمات تولید دستگاه آب88772
لیموگیري خانگی خدمات تولید دستگاه آب88757
لیموگیري صنعتی خدمات تولید دستگاه آب88775
خدمات تولید دستگاه آتاري88744
خدمات تولید دستگاه آکواریوم88531
خدمات تولید دستگاه اتوکشی88776
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خدمات تولید دستگاه اسپارک88751
خدمات تولید دستگاه استنسیل88767
خدمات تولید دستگاه اسکناس شمار88767
گیري چسبندگی مواد خدمات تولید دستگاه اندازه88745
خدمات تولید دستگاه انشعاب برق88751
خدمات تولید دستگاه بذرپاش88771
خدمات تولید دستگاه برش88772
خدمات تولید دستگاه بریدن ساقه88771
خدمات تولید دستگاه پرداخت طال88772
خدمات تولید دستگاه پرس88772
خدمات تولید دستگاه پرس زباله88772
خدمات تولید دستگاه پلیکپی88767
خدمات تولید دستگاه پمپ بنزین88763
خدمات تولید دستگاه تبادل گرما88769
خدمات تولید دستگاه تخم برگردان88771
خدمات تولید دستگاه تخم مرغ جمعکن88771
خدمات تولید دستگاه ترمینال فروش خودکار88742
خدمات تولید دستگاه تصفیه آب استخر88769
خدمات تولید دستگاه تصفیه آب و فاضالب88769
خدمات تولید دستگاه تلگراف88743
خدمات تولید دستگاه تنظیم ضربان قلب88747
تولید دستگاه تولید نوشابهخدمات 88775
خدمات تولید دستگاه تهویه مطبوع88769
کشی خدمات تولید دستگاه جوجه88771
خدمات تولید دستگاه جوش کاربیت88769
کاري خدمات تولید دستگاه جوش88759
کن خدمات تولید دستگاه چاله88771
خدمات تولید دستگاه چغندر خردکنی88775
تولید دستگاه چغندرکن و وجینکار خدمات88771
گیري خدمات تولید دستگاه خامه88775
خدمات تولید دستگاه خدمات تولید خوراک دام88771
کن ماسه خدمات تولید دستگاه خشک88774
خدمات تولید دستگاه خمیرگیري88775
خدمات تولید دستگاه خودپرداز88742
گیري درجه حرارت اندازه خدمات تولید دستگاه خودکار88745
خدمات تولید دستگاه دزدگیر88743
خدمات تولید دستگاه دوخت پالستیک88779
خدمات تولید دستگاه رادیولوژي88747
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خدمات تولید دستگاه ردیفکن یا ردیفکار88771
کاري قطعات صنعتی خدمات تولید دستگاه رنگ88769
پزي خدمات تولید دستگاه رنگ88769
کن خدمات تولید دستگاه زمین صاف88771
خدمات تولید دستگاه ژاکارد و ماسوره پیچ88776
خدمات تولید دستگاه سانتریفوژ آزمایشگاهی88907
شکن خدمات تولید دستگاه سنگ88772
خدمات تولید دستگاه سی تی اسکن88747
زمینیکن خدمات تولید دستگاه سیب88771
تولید دستگاه شیارزن و شیارکارخدمات 88771
خدمات تولید دستگاه شیر سردکن88775
کشی قند خدمات تولید دستگاه شیره88775
کن خدمات تولید دستگاه عمیق88771
خدمات تولید دستگاه فتوکپی88767
خدمات تولید دستگاه فشارخون88907
خوان هوشمند خدمات تولید دستگاه کارت88742
خدمات تولید دستگاه کلوخ خردکن88771
خدمات تولید دستگاه گیرنده ماهواره88744
خدمات تولید دستگاه مرزکش88771
خدمات تولید دستگاه مرغ پرکنی88775
کشی خدمات تولید دستگاه مفتول88772
کن کف زن و براق خدمات تولید دستگاه موم88757
فرمانخدمات تولید دستگاه میزان 88779
کن خدمات تولید دستگاه میوه پوست88775
سازي خدمات تولید دستگاه نایلون88779
خدمات تولید دستگاه نوار قلب88747
خدمات تولید دستگاه نورد فلزات88773
خدمات تولید دستگاه نهرکن88771
خدمات تولید دستگاه واکیوم88769
کن خدمات تولید دستگاه وجین88771
شکن میوه خدمات تولید دستگاه هسته88775
داري ها و لوازم مرغ خدمات تولید دستگاه88771
هاي انتقال و توزیع نیروي برق خدمات تولید دستگاه88751
هاي بیهوشی و تنفسی خدمات تولید دستگاه88907
هاي پرداخت قالی خدمات تولید دستگاه88768
ها تفریحی پارک هاي خدمات تولید دستگاه88779
هاي تولید بیسکویت خدمات تولید دستگاه88775
هاي جوراب بافی خدمات تولید دستگاه88776
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هاي چاپ عکس رنگی خدمات تولید دستگاه88779
شویی هاي خدمات تولید پودر لباس خدمات تولید دستگاه88779
کشی هاي خط خدمات تولید دستگاه88779
پزشکی هاي دندان دستگاه خدمات تولید88907
هاي رادار خدمات تولید دستگاه88745
هاي گیرنده رادیو تلویزیون خدمات تولید دستگاه88744
هاي ماساژ خدمات تولید دستگاه88757
هاي مخابراتی خدمات تولید دستگاه88743
داري هاي مرغ خدمات تولید دستگاه88771
خودروخدمات تولید دستگیره 88813
خدمات تولید دستگیره شیر سماور88520
)اي پارچه(خدمات تولید دستمال 88215
خدمات تولید دستمال کاغذي88329
خدمات تولید دسته بازي کامپیوتري88742
خدمات تولید دسته بیل و دسته کلنگ چوبی88319
خدمات تولید دسته چاقو چوبی88319
سطل چوبیخدمات تولید دسته 88319
خدمات تولید دسته موتور کامیون88813
خدمات تولید دسرهاي لبنی88169
خدمات تولید دف88904
خدمات تولید دفتر کاغذي88329
خدمات تولید دکل حفاري88766
خدمات تولید دکل فلزي88711
هاي آهنی مخابرات خدمات تولید دکل88711
خدمات تولید دکور چوبی88901
)لوازم تزئینی چینی(خدمات تولید دکور چینی 88534
خدمات تولید دگمه88909
خدمات تولید دلو الستیکی88512
خدمات تولید دلو الستیکی از الستیک اتومبیل88512
خدمات تولید دماسنج غیر پزشکی88745
پایی پالستیکی خدمات تولید دم88233
پایی چرمی خدمات تولید دم88233
پایی روي فرشی خدمات تولید دم88221
پایی الستیکی و پالستیکی خدمات تولید دم88233
خدمات تولید دندان مصنوعی88907
خدمات تولید دوچرخه88827
چرخه یا چهارچرخه مخصوص معلوالن خدمات تولید دوچرخه و تولید سه88827
خدمات تولید دودکش88739
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صنعتی خدمات تولید دوده88421
خدمات تولید دوربین عکاسی دیجیتالی88748
خدمات تولید دوربین عکاسی غیر دیجیتالی88748
خدمات تولید دورسنج موتور خودرو88745
خدمات تولید دوشاخه88755
خدمات تولید دوغ بدون گاز88150
خدمات تولید دوغ گازدار88150
خدمات تولید دوک چوبی88319
خدمات تولید دوک مقوایی88322
خدمات تولید دهل88904
خدمات تولید دي وي دي88742
خدمات تولید دیسک88771
خدمات تولید دیسک درایو نوري88742
خدمات تولید دیسک نوري خام88749
خدمات تولید دیسکت خام88749
)خوراک دام(خدمات تولید دیکلسیم فسفات 88170
تولید دیگ بخارخدمات 88712
خدمات تولید دیگ چدنی88712
خدمات تولید دیگ زودپز88739
خدمات تولید دیمر الکترونیک88751
خدمات تولید دینام88751
خدمات تولید دینام دوچرخه88759
ساخته بتونی خدمات تولید دیوار و سقف پیش88536
خدمات تولید دیواره بتونی کنار جاده88536
خدمات تولید رابیتس فلزي88711
خدمات تولید رادیاتور خودرو88813
خدمات تولید رادیاتور شوفاژ88712
خدمات تولید رادیو88744
خدمات تولید راکت88905
خدمات تولید راکتورهاي شیمیایی88713
اي خدمات تولید راکتورهاي هسته88713
خدمات تولید رایانه88742
هاي بزرگ خدمات تولید رایانه88742
هاي رومیزي خدمات تولید رایانه88742
خدمات تولید رب انار88169
فرنگی خدمات تولید رب گوجه88169
آویز چوبی خدمات تولید رخت88901
خدمات تولید رزین جامد و مایع88423
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هاي فنولی خدمات تولید رزین88423
هارد درایوي  هاي رسانهخدمات تولید 88749
خدمات تولید رشته خام88166
خدمات تولید رشته خوشکار88162
خدمات تولید رشته فالوده88162
خدمات تولید رشته فرنگی88166
خدمات تولید رکاب دوچرخه88827
خدمات تولید رگالتور سیلندر گاز مایع88745
خدمات تولید رگالتور گاز شهري88745
خدمات تولید رله الکتریکی88751
خدمات تولید رنگ88425
خدمات تولید رنگ دانه88425
خدمات تولید رنگ ساختمانی88425
خدمات تولید رنگ قالی88421
خدمات تولید رنگ مو88426
خدمات تولید رنگ نساجی88421
پیستوله برقی -پاش خدمات تولید رنگ88769
هاي صنعتی چندکاره روبات خدمات تولید88779
خدمات تولید روپوش88221
خدمات تولید روپوش جراحی88907
خدمات تولید روتختی88215
خدمات تولید روده خام88110
خدمات تولید روده مصنوعی88520
خدمات تولید روسري88221
گردان خدمات تولید روغن آفتاب88140
روغن موتور -اروماتیکخدمات تولید روغن 88412
خدمات تولید روغن الیف88425
خدمات تولید روغن بادام88140
خدمات تولید روغن بزرک88140
دانه خدمات تولید روغن پنبه88140
خدمات تولید روغن ترمز88427
خدمات تولید روغن جال88425
خدمات تولید روغن حیوانی88140
حیوانی غیر خوراکی  خدمات تولید روغن88140
خدمات تولید روغن خام خوراکی88140
خدمات تولید روغن خردل88140
خدمات تولید روغن خوراکی88140
خدمات تولید روغن ذرت88162
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خدمات تولید روغن زیتون88140
خدمات تولید روغن زیتون تصفیه شده88140
خدمات تولید روغن سویا88140
تولید روغن سویا تصفیه شدهخدمات 88140
خدمات تولید روغن کاکائو88165
خدمات تولید روغن کرچک88140
خدمات تولید روغن کنجد88140
گیاهی تصفیه شده  خدمات تولید روغن88140
خدمات تولید روغن گیاهی خام88140
خدمات تولید روغن ماشین88412
خدمات تولید روغن ماهی88140
خدمات تولید روغن مایع88140
خدمات تولید روغن موتور88412
خدمات تولید روغن نباتی88140
خدمات تولید روغن نخل88140
کننده صنایع نساجی خدمات تولید روغن نرم88427
هاي نباتی و حیوانی خدمات تولید روغن88140
خدمات تولید روفرشی88216
پالستیکی انواع سیمخدمات تولید روکش 88520
خدمات تولید روکش مبل88215
هاي چوبی و اکاژور خدمات تولید روکش88312
خدمات تولید رول پالک پالستیکی88520
خدمات تولید رول پالک فلزي88739
خدمات تولید رومبلی88215
دوزي خدمات تولید رومیزي88215
سفالخدمات تولید رویه داخلی دودکش از 88533
خدمات تولید رویه کفش چرمی88233
تراش خدمات تولید ریش88757
خدمات تولید ریل آسانسور88766
خدمات تولید ریل آهن88601
هاي کشویی خدمات تولید ریل براي در88601
خدمات تولید ریل پرده آلومینیومی88602
خدمات تولید ریل جرثقیل88766
آهن راه خدمات تولید ریل88601
خدمات تولید رینگ چرخ خودرو88813
خدمات تولید زاج88421
خدمات تولید زاج سبز88421
خدمات تولید زاج سفید88421
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خدمات تولید زرورق88321
خدمات تولید زغال صنعتی88411
خدمات تولید زغال مصنوعی88536
سنگ خام خدمات تولید زغال88411
سنج تولید زمانخدمات 88746
شوي الستیکی خدمات تولید زمین88512
خدمات تولید زنجیر انتقال نیرو88764
خدمات تولید زنجیر چرخ خودرو88813
چرخه خدمات تولید زنجیر دوچرخه و سه88827
خدمات تولید زنجیر فلزي88739
خدمات تولید زنجیر موتورسیکلت88826
اخبارخدمات تولید زنگ 88759
خدمات تولید زنگوله88739
خدمات تولید زونکن88322
هاي اتوبوس خدمات تولید زیر سري88215
خدمات تولید زیرپیراهن88221
خدمات تولید زیره کفش چرمی88233
خدمات تولید زیلو88216
آالت بدلی خدمات تولید زینت88903
اي آالت نقره خدمات تولید زینت88902
خدمات تولید زیورآالت حیوانات88903
خدمات تولید ژامبون88110
خدمات تولید ژالتین88427
هاي خوراکی خدمات تولید ژله88130
خدمات تولید ژنراتور88751
خدمات تولید ژنراتور بخار88713
خدمات تولید ژنراتور گازي88769
خدمات تولید ساچمه فلزي88739
تولید ساچیمخدمات 88216
خدمات تولید ساز و آالت موسیقی88904
خدمات تولید سازدهنی88904
هاي فلزي خدمات تولید سازه88711
خدمات تولید ساعت دیواري88746
خدمات تولید ساعت مچی88746
خدمات تولید ساک کاغذي88322
خدمات تولید ساالد88130
خدمات تولید ساالمبور88231
)کالباس(خدمات تولید ساالمی 88110



      (CPC)  267

     
بندي شده خدمات تولید ساندویچ بسته88169
ساز خدمات تولید ساندویچ88757
خدمات تولید سایبان88215
خدمات تولید سایبان آلومینیومی88711
خدمات تولید سایر اقالم کاغذي88329
)شیرفلکه(خدمات تولید سایر انواع پمپ، کمپرسور، شیر و ولو 88763
خدمات تولید سایر انواع سیم و کابل الکتریکی و الکترونیکی88754
بندي نشده در جاي دیگر خدمات تولید سایر تجهیزات حمل و نقل طبقه88829
خدمات تولید سایر تجهیزات و لوازم برقی88759
هاي یخی خدمات تولید سایر خوراکی88150
آالت با کاربرد خاص ماشینخدمات تولید سایر 88779
آالت با کاربرد عام خدمات تولید سایر ماشین88769
خدمات تولید سایر محصوالت بازآفرینی تصویر مانند فویل، اسکچ، لی آوت و دامی دستگاه پروژکتور اورهد89122
هاي خوراکی خدمات تولید سایر محصوالت پسمانده از روغن88140
سایر محصوالت چوبیخدمات تولید 88319
خدمات تولید سایر محصوالت چینی و سرامیکی88534
خدمات تولید سایر محصوالت الستیکی88512
بندي نشده در جاي دیگر خدمات تولید سایر مصنوعات فلزي طبقه88739
خدمات تولید سایر مواد سرامیکی نسوز مورد استفاده در ساختمان88532
سبد حصیريخدمات تولید 88319
خدمات تولید سبد فلزي88739
خدمات تولید سبد لوستر88909
جات خرد شده خدمات تولید سبزي88130
خدمات تولید سپر خودرو88813
 خدمات تولید سجاده88215
خدمات تولید سدر88426
غیر از ظروف -خدمات تولید سرامیک88533
خدمات تولید سرپیچ المپ88755
کن خدمات تولید سرخ88757
خدمات تولید سردخانه88769
خدمات تولید سرسیلندر موتور خودرو88813
خدمات تولید سرشلنگ گاز88739
خدمات تولید سرشیر88150
خدمات تولید سرکه88169
خدمات تولید سرم88430
دان سنگی خدمات تولید سرمه88537
مصرفبار  خدمات تولید سرنگ یک88907
خدمات تولید سرور رایانه88742
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خدمات تولید سریش و سریشم88427
کاري بوش داخل سیلندر خودرو خدمات تولید سري88813
کن مو خشک -خدمات تولید سشوار88757
خدمات تولید سطل فلزي88739
خدمات تولید سفال بام88533
خدمات تولید سفال سقف88533
سفال نسوز خدمات تولید88532
 خدمات تولید سفره88215
خدمات تولید سفیدآب88426
خدمات تولید سقف فلزي سوله88711
)اکوستیک(هاي صداگیر چوبی  خدمات تولید سقف88313
خدمات تولید سکوي حفاري شناور88821
خدمات تولید سکوي حفاري فلزي88711
)تونل مترودیواره بتونی (خدمات تولید سگمنت 88536
خدمات تولید سلولز و مشتقات شیمیایی آن88423
خدمات تولید سلیندر الکترونیک88762
خدمات تولید سلیندر بادي88762
خدمات تولید سم88424
خدمات تولید سماور88757
خدمات تولید سنباده برقی دستی88768
پاش خدمات تولید سم88771
خدمات تولید سمعک88747
خدمات تولید سمنو88169
خدمات تولید سموم دفع آفات حیوانی88424
خدمات تولید سموم دفع آفات نباتی88424
خدمات تولید سنتور88904
خدمات تولید سنج88904
خدمات تولید سنجاق سر88909
خدمات تولید سنگ آسیاب88539
خدمات تولید سنگ پا88536
چاقو تیزکنی خدمات تولید سنگ88536
خدمات تولید سنگ سنباده88536
دهنده خدمات تولید سنگ صیقل88539
خدمات تولید سنگ قبر88537
خدمات تولید سنگ محک88536
حجاري -تراشی خدمات تولید سنگ88537
نما خدمات تولید سنگ88537
هاي ساختمانی خدمات تولید سنگ88537
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هیدرولیکخدمات تولید سوپاپ 88762
خدمات تولید سوخت جت88412
پاش مکانیکی خدمات تولید سوخت88765
خدمات تولید سود سوزآور مایع88421
خدمات تولید سوسیس88110
خدمات تولید سوسیس خشک88110
خدمات تولید سوسیس دودي88110
خدمات تولید سوسیس و کالباس ماهی88120
خدمات تولید سولفات88421
)دارنده سبزي و میوه خشک مواد نگه(خدمات تولید سولفیت 88421
خدمات تولید سوله88711
خدمات تولید سوهان88165
خدمات تولید سوهان فلزي88733
خدمات تولید سه تار88904
)چرخه پالستیکی جز سه به(چرخه  خدمات تولید سه88827
چرخه پالستیکی خدمات تولید سه88906
راهی برق خدمات تولید سه88755
خدمات تولید سی دي88742
منجمد  زمینی آماده خدمات تولید سیب88130
خدمات تولید سیبک پیکان88813
خدمات تولید سیخ کباب88739
خدمات تولید سیستم نیروي سیال88762
هاي احیاي نوزاد خدمات تولید سیستم88747
هاي حفاظتی ساختمان سیستمخدمات تولید 88743
تخت و کمد بچه -خدمات تولید سیسمونی88901
لباس بچه -خدمات تولید سیسمونی88221
خدمات تولید سیفون فلزي88739
خدمات تولید سیگار برگ88190
خدمات تولید سیگارت88190
خدمات تولید سیلندر پیک نیک88712
خدمات تولید سیلندر گاز88712
خدمات تولید سیلیکات سدیم88536
خدمات تولید سیلیکون88423
خدمات تولید سیم جوش88602
خدمات تولید سیم خاردار88739
خدمات تولید سیم خاردار آهنی یا فوالدي88739
شویی خدمات تولید سیم ظرف88739
خدمات تولید سیم فلزي88739
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کاري خدمات تولید سیم لحیم88602
خدمات تولید سیم و کابل برق88754
خدمات تولید سیم و کابل تلفن و برق88754
خدمات تولید سیمان88535
خدمات تولید سیمان پراکومین88535
اي خدمات تولید سیمان سرباره88535
خدمات تولید سیمان سفید88535
پزشکی خدمات تولید سیمان مورد استفاده در دندان88907
خدمات تولید سیمان، آهک و گچ88535
شویی فلزي خدمات تولید سینک ظرف88739
خدمات تولید سینی فلزي88739
خدمات تولید شارژکننده باتري جامد88759
خدمات تولید شاسی خودرو88813
خدمات تولید شامپو88426
خدمات تولید شانه پالستیکی88520
مرغ خدمات تولید شانه تخم88329
خدمات تولید شانه چوبی88319
خدمات تولید شانه و قیچی قالیبافی88733
خدمات تولید شبکه فلزي88739
خدمات تولید شراب88182
خدمات تولید شربت آلبالو88130
خدمات تولید شربت پرتقال88130
خدمات تولید شربت شکر88164
خدمات تولید شربت گلوکز88162
اي هاي میوه خدمات تولید شربت88130
خدمات تولید شفت و دیسک تراکتور88771
خدمات تولید شکر88164
خدمات تولید شکر از چغندر قند88164
نیشکر  خدمات تولید شکر از شیره88164
خدمات تولید شکالت88165
خدمات تولید شکالت سفید88165
خدمات تولید شلنگ الستیکی88512
خدمات تولید شلنگ و اتصاالت بادي88762
خدمات تولید شلنگ و اتصاالت هیدرولیک88762
خدمات تولید شلنگ و تسمه پالستیکی88520
خدمات تولید شلنگ و تسمه الستیکی88512
خدمات تولید شلوار88221
خدمات تولید شمد آماده88215
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خدمات تولید شمش آلومینیوم88602
خدمات تولید شمش آهن88601
خدمات تولید شمش برنج88602
خدمات تولید شمش چدن88601
خدمات تولید شمش روي88602
خدمات تولید شمش سرب88602
خدمات تولید شمش طال88602
خدمات تولید شمش فوالد88601
خدمات تولید شمش نقره88602
خدمات تولید شمشیر88733
شمع خدمات تولید88909
خدمات تولید شمعدان88909
بندي شده شست و شو و درجه -خدمات تولید شن و ماسه88536
خدمات تولید شوسه چدن88601
خدمات تولید شوفاژهاي گازي آپارتمانی88769
خدمات تولید شیپور88904
خدمات تولید شیر آب و سماور و فلکه88763
خدمات تولید شیر استرلیزه88150
خدمات تولید شیر پاستوریزه88150
فرنگی خدمات تولید شیر توت88150
خدمات تولید شیر جامد88150
خدمات تولید شیر خرما88150
خدمات تولید شیر خشک88150
خدمات تولید شیر سویا88169
خدمات تولید شیر فرا دما88150
خدمات تولید شیر کاکائو88150
شیر مایع تازهخدمات تولید 88150
خدمات تولید شیر مخلوط سرد و گرم88763
خدمات تولید شیر موز88150
اي خدمات تولید شیر میوه88150
خدمات تولید شیر نسکافه88150
خدمات تولید شیر هموژنیزه88150
خدمات تولید شیرآالت گازي سیلندرها88763
خدمات تولید شیردوش88771
تولید شیره انگورخدمات 88130
خدمات تولید شیره خرما88130
خدمات تولید شیره قند88164
خدمات تولید شیره گوشت88169
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خدمات تولید شیرینی88163
خدمات تولید شیرینی تازه88163
هاي شکالتی خدمات تولید شیرینی88165
خدمات تولید شیشه88531
خدمات تولید شیشه اتومبیل88531
خدمات تولید شیشه باالبر خودرو88813
خدمات تولید شیشه جام88531
خدمات تولید شیشه ساختمانی88531
خدمات تولید شیشه ساعت88531
خدمات تولید شیشه سکوریت88531
خدمات تولید شیشه طلقی88531
خدمات تولید شیشه عکاسی88427
)انجام شده کار اپتیکی(خدمات تولید شیشه عینک 88748
)کار اپتیکی انجام نشده(خدمات تولید شیشه عینک 88531
دار خدمات تولید شیشه الیه88531
خدمات تولید شیشه نسوز88531
خدمات تولید شیشه نشکن88531
اي منی خدمات تولید شیشه88531
شو خدمات تولید شیشه88909
خدمات تولید صابون مایع و جامد88426
بو کننده شویی، مواد تمیزکننده و مواد خوش خدمات تولید صابون، پودر لباس88426
خدمات تولید صفحه روکش و پنل چوبی88312
خدمات تولید صفحه کلید88742
خدمات تولید صفحه گرامافون88427
خدمات تولید صمغ88427
دار بیمار خدمات تولید صندلی چرخ88827
تولید صندلی خودروخدمات 88813
پزشکی خدمات تولید صندلی دندان88907
خدمات تولید صندلی قطار88823
)سایدکار(خدمات تولید صندلی کنار موتورسیکلت 88826
خدمات تولید صندلی هواپیما88824
خدمات تولید صندوق چوبی88314
خدمات تولید صندوق فلزي88739
نسوزخدمات تولید صندوق 88739
خدمات تولید ضبط صوت و گرام88744
خدمات تولید ضد زنگ88425
هاي گیاهی کننده خدمات تولید ضد عفونی88424
خدمات تولید ضد کف88427
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خدمات تولید ضد ورنی88425
خدمات تولید ضد یخ88427
خدمات تولید ضرب باشگاهی و تمپو88904
خدمات تولید ضریح طال88902
خدمات تولید طبل88904
خدمات تولید طرح مدل عکاسی89122
خدمات تولید طلق ساعت88520
خدمات تولید طلق لوستر88520
خدمات تولید طلق موتورسیکلت88520
خدمات تولید طناب از الیاف نساجی88217
خدمات تولید طناب پالستیکی88520
خدمات تولید طناب فلزي88739
چرخه خدمات تولید طوقه چرخ و سه88827
خدمات تولید ظروف آلومینیومی88739
خدمات تولید ظروف از بامبو88319
خدمات تولید ظروف از نی88319
خدمات تولید ظروف استیل88739
خدمات تولید ظروف برنجی88739
خدمات تولید ظروف بلوري88531
خدمات تولید ظروف پالستیکی88520
خدمات تولید ظروف تفلون88739
خدمات تولید ظروف چدن88739
خدمات تولید ظروف چوبی88314
خدمات تولید ظروف چینی88534
خدمات تولید ظروف روي88739
خدمات تولید ظروف سرامیک88534
خدمات تولید ظروف سفالی و گلی88534
خدمات تولید ظروف سنگی88537
اي تولید ظروف شیشهخدمات 88531
خدمات تولید ظروف فلزي88739
خدمات تولید ظروف کاغذي و مقوایی88329
خدمات تولید ظروف الستیکی88512
خدمات تولید ظروف لعابی88739
خدمات تولید ظروف مالمین88520
خدمات تولید ظروف نقره88902
خدمات تولید ظروف و مصنوعات حصیري88319
خدمات تولید ظروف ورشو88739
بار مصرف پالستیکی خدمات تولید ظروف یک88520
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بار مصرف کاغذي و مقوایی خدمات تولید ظروف یک88329
خدمات تولید عایق پالستیکی88520
هاي فوالدي خدمات تولید عایق لوله88520
خدمات تولید عدسی88748
خدمات تولید عروسک88906
تولید عسل مصنوعیخدمات 88169
خدمات تولید عصا88909
خدمات تولید عصاره قهوه88169
خدمات تولید عصاره گوشت88169
خدمات تولید عطر88426
خدمات تولید عکس براي بخش بازرگانی83812
خدمات تولید عکس براي مد83813
هاي عروسی خدمات تولید عکس83813
فلزي راهنمایی و رانندگیخدمات تولید عالئم 88739
خدمات تولید علف خردکن88771
خوانی ها و تعزیه خدمات تولید علم براي تعزیه88739
خدمات تولید عود88904
خدمات تولید عینک88907
خدمات تولید عینک آفتابی88907
خدمات تولید عینک ایمنی88907
خدمات تولید غذاساز88757
صورت پودر غذاهاي آماده به خدمات تولید88167
اي صبحانه خدمات تولید غذاهاي غله88161
خدمات تولید غذاي آماده88167
جات خدمات تولید غذاي آماده از سبزي88167
خدمات تولید غذاي آماده از گوشت یا مرغ88167
خدمات تولید غذاي آماده از ماهی88167
حیوانات خدمات تولید غذاي آماده براي88170
خدمات تولید غذاي آماده براي حیوانات خانگی88170
خدمات تولید غذاي آماده منجمد88167
خدمات تولید غذاي کنسرو شده88167
بندي شده خدمات تولید غذاي کودک بسته88169
خدمات تولید غربال چوبی88909
خدمات تولید فالوده88162
خدمات تولید فانوس88756
خدمات تولید فایبرگالس88520
خدمات تولید فایل و کتابخانه88901
خدمات تولید فر و سیلیس88601
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خدمات تولید فر و کروم88601
خدمات تولید فر و منگنز88601
هاي تخم مرغ خدمات تولید فراورده88169
جات هاي خوراکی از میوه و سبزي خدمات تولید فراورده88130
هاي قهوه خدمات تولید فراورده88169
هاي گوشتی خدمات تولید فراورده88110
هاي ماهی خدمات تولید فراورده88120
هاي نیتروژن خدمات تولید فراورده88422
خدمات تولید فراوري نمک خوراکی88169
خدمات تولید فرچه88909
خدمات تولید فر خانگی88757
رادیو و تلویزیون خدمات تولید فرستنده88753
فرش دستباف -خدمات تولید فرش88216
خدمات تولید فرش ماشینی88216
خدمات تولید فرمیکا88312
خدمات تولید فریزر خانگی88757
خدمات تولید فریزر صنعتی88769
خدمات تولید فریزر غیر خانگی88769
خدمات تولید فریم عینک88907
فسفرخدمات تولید 88421
خدمات تولید فضاپیما88824
خدمات تولید فالسک88909
خدمات تولید فالش عکاسی88748
بها و سایر فلزات پایه غیر آهنی خدمات تولید فلزات پایه گران88602
راهی شوفاژ خدمات تولید فلکه و سه88763
خدمات تولید فلوت88904
خدمات تولید فندک88909
جز فنر وسایل نقلیه تولید فنر بهخدمات 88739
خدمات تولید فنر خودرو88813
کوئل خدمات تولید فن88769
خدمات تولید فوتبال دستی88905
خدمات تولید فورفورال88421
خدمات تولید فویل آلومینیوم88602
خدمات تولید فیبر88312
خدمات تولید فیبر نوري88753
فیلتر بنزین خودروخدمات تولید 88813
خدمات تولید فیلتر روغن خودرو88813
خدمات تولید فیلتر هواي خودرو88813
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)با حقوق مالکیت کامل(بدون عقد قرارداد فروش قطعی  -)حق تکثیر(خدمات تولید فیلم تحت کپی رایت 96123
خدمات تولید فیلم خام عکاسی88427
ویدئویینوارهاي   تولید فیلم  خدمات96121
هاي تبلیغاتی  خدمات تولید فیلم96121
ماهی  خدمات تولید فیله88120
خدمات تولید فیوز برق88751
خدمات تولید قائوت88169
خدمات تولید قاب انگشتري پالستیکی88520
خدمات تولید قاب دوربین88748
خدمات تولید قاب زیورآالت بدلی88903
قاب عکس و آیینه چوبیخدمات تولید 88319
خدمات تولید قاب عینک88907
خدمات تولید قاب فلزي88739
خدمات تولید قاب فلزي مهتابی88739
هاي فلورسنت خدمات تولید قاب88739
خدمات تولید قاشق بستنی پالستیکی88520
خدمات تولید قاشق فلزي88733
پالستیکیخدمات تولید قاشق و چنگال و کارد 88520
خدمات تولید قالب استیل88733
کاري خدمات تولید قالب پرس88733
خدمات تولید قالب چوبی88319
خدمات تولید قالب شیرینیپزي88733
اي و تزریقی خدمات تولید قالب ضربه88733
خدمات تولید قالب فلزي88733
خدمات تولید قالب مشعل88733
قالپاق خودروخدمات تولید 88813
خدمات تولید قالی دستباف88216
خدمات تولید قالی کوچک88216
خدمات تولید قالیچه دستباف88216
خدمات تولید قایق بادبانی88822
خدمات تولید قایق بادي88822
خدمات تولید قایق پارویی88822
خدمات تولید قایق تفریحی88822
تکنفرهخدمات تولید قایق 88822
گیري خدمات تولید قایق ماهی88821
خدمات تولید قپان88769
خدمات تولید قرص نعناع88165
دهان  بوکننده هاي خوش خدمات تولید قرص88165
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خدمات تولید قرقره جرثقیل88739
خدمات تولید قرقره چوبی88319
خدمات تولید قرنیز سیمانی88536
هاي پالستیکی چراغ قسمتخدمات تولید 88520
هاي فنري روروئک بچه خدمات تولید قسمت88906
خدمات تولید قطران88411
خدمات تولید قطرسنج88745
خدمات تولید قطره چکان88909
کن گرم خدمات تولید قطعات آب88769
کن گازي گرم خدمات تولید قطعات آب88769
فایبرگالسخدمات تولید قطعات از جنس 88520
خدمات تولید قطعات باکالیت88423
خدمات تولید قطعات پالستیک اتومبیل88520
کننده مانند فیبر شیشه، فیبر  به همراه یا بدون مواد تقویت(سازي  هاي نرم خدمات تولید قطعات پالستیکی از طریق پروسه89200

اشخاص ثالث مطابق مشخصات درخواست شده هاي سخت براي یا کار بر روي پالستیک) کربن یا مواد مشابه
خدمات تولید قطعات پمپ هیدرولیک88763
ساخته بتونی خدمات تولید قطعات پیش88536
ساخته ساختمانی خدمات تولید قطعات پیش88536
خدمات تولید قطعات تخصصی لکوموتیو88823
خدمات تولید قطعات توربوجت88824
قطعات چرخ و زنجیرخدمات تولید 88739
خدمات تولید قطعات چوبی پیپ88319
خدمات تولید قطعات چوبی عصا88319
خدمات تولید قطعات چوبی کفش88319
اي یا تقویت شده خدمات تولید قطعات ساخته شده از پالستیک اسفنجی، الیه89200
خدمات تولید قطعات ساعت88746
شومینهخدمات تولید قطعات سفالی 88533
خدمات تولید قطعات فایبرگالس88520
صورت سرد یا گرم از مواد پالستیک گرما نرم یا گرما سخت ریزي شده به خدمات تولید قطعات قالب89200
ریزي شده پالستیکی با هسته فیبري خدمات تولید قطعات قالب89200
خدمات تولید قطعات الستیکی کفش88512
آالت با کاربرد عام قطعات ماشینخدمات تولید 88769
آالت نساجی خدمات تولید قطعات ماشین88776
خدمات تولید قطعات موتورسیکلت88826
خدمات تولید قطعات و لوازم خودرو88813
جز موتورهاي وسایل نقلیه خدمات تولید قطعات یدکی براي موتور و توربین به88761
خدمات تولید قفس چوبی88319
خدمات تولید قفس فلزي88739
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خدمات تولید قفسه88901
خدمات تولید قفسه و فایل فلزي88901
اي و نرده تزئینی هاي شیشه خدمات تولید قفسه88531
خدمات تولید قفل88733
خدمات تولید قفل پالستیکی88520
دوزي خدمات تولید قالب قالب88739
خدمات تولید قالده دام88733
خدمات تولید قلک تلفن88739
خدمات تولید قلم88909
خدمات تولید قلم خودنویس88909
خدمات تولید قلم نی88319
دان فلزي خدمات تولید قلم88739
مو خدمات تولید قلم88909
خدمات تولید قلیان چوبی88319
خدمات تولید قند88164
خدمات تولید قند از چغندر قند88164
خدمات تولید قند از شکر88164
)الکتوز(خدمات تولید قند شیر 88150
خدمات تولید قند و شکر88164
خدمات تولید قنداق اسلحه88720
خدمات تولید قندشکن88733
خدمات تولید قندگیر88733
خدمات تولید قوطی پالستیکی88520
خدمات تولید قوطی فلزي88739
تولید قوطی مقواییخدمات 88322
آسیاب شده  خدمات تولید قهوه88169
بندي شده خدمات تولید قهوه بسته88169
جوش خدمات تولید قهوه88757
بر دستی خدمات تولید قیچی آهن88768
خدمات تولید قیچی برقی88768
خدمات تولید قیچی برقی صنعتی88772
خدمات تولید قیچی غیر برقی88733
خدمات تولید قیر88412
خدمات تولید قیر خالص88411
خدمات تولید کائوچوي مصنوعی88423
جز فیبر نوري خدمات تولید کابل به88754
خدمات تولید کابل فلزي88739
خدمات تولید کابل فیبر نوري88753
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خدمات تولید کابینت آشپزخانه88901
خدمات تولید کابینت فلزي88901
خدمات تولید کاپ مسابقات88909
خدمات تولید کاپشن88221
خدمات تولید کاتو88822
خدمات تولید کارامل88165
خدمات تولید کارامل مصنوعی88169
خدمات تولید کاراوان88812
خدمات تولید کاربراتور موتور88761
خدمات تولید کاربید88421
خدمات تولید کارت بانک88741
خدمات تولید کارت پستال88329
خدمات تولید کارت تلفن88741
)میکروماژور(خدمات تولید کارت مغناطیسی 88741
خدمات تولید کارت هوشمند88741
خدمات تولید کارتریج پرینتر88742
خدمات تولید کارتن مقوایی88322
خدمات تولید کارد88733
چنگال، ابزار دستی و ابزارهاي فلزي مورد استفاده عمومخدمات تولید کارد، قاشق، 88733
خدمات تولید کازیه فلزي88739
خدمات تولید کاست مغناطیسی صوتی و تصویري خام88749
خدمات تولید کاسه نمد خودرو88813
خدمات تولید کاسه نمد الستیکی88512
خدمات تولید کاشی88533
شده خدمات تولید کاشی نقاشی88533
خدمات تولید کاغذ88321
خدمات تولید کاغذ آلومینیوم88602
خدمات تولید کاغذ ابر و باد88329
خدمات تولید کاغذ استنسیل88329
خدمات تولید کاغذ اوزالید و فاکس88329
خدمات تولید کاغذ بهداشتی88329
خدمات تولید کاغذ حساس88427
خودکپیخدمات تولید کاغذ 88329
خدمات تولید کاغذ دیواري88329
خدمات تولید کاغذ روزنامه88321
خدمات تولید کاغذ سلوفان88321
خدمات تولید کاغذ سنباده88539
خدمات تولید کاغذ ضد بید و مگسکش88424
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خدمات تولید کاغذ فانوسی و مقوا88322
خدمات تولید کاغذ قیراندود88539
تولید کاغذ کاربنخدمات 88329
خدمات تولید کاغذ کامپیوتر88329
خدمات تولید کاغذ کپی88329
خدمات تولید کاغذ کشی88329
خدمات تولید کاغذ کالسور88329
خدمات تولید کاغذ نسوز88539
خدمات تولید کاغذ و پاکت پستی و اداري88329
خدمات تولید کاغذ و فرم کامپیوتر88329
خدمات تولید کاغذدان فلزي88739
خدمات تولید کاغذگیر فلزي88739
خدمات تولید کاغذهاي تزئینی88329
زدایی و بو دادن قهوه خدمات تولید کافئین88169
خدمات تولید کاکائو88165
خدمات تولید کاکائو، شکالت و شیرینیجات88165
خدمات تولید کاالهاي الکترونیک مصرفی88744
توالت و دستشویی و غیره -خدمات تولید کاالهاي بهداشتی سیمانی ساختمانی88536
اي خدمات تولید کاالهاي پارچه88215
پزشکی خدمات تولید کاالهاي چشم88907
در و پنجره و چارچوب در و پنجره -خدمات تولید کاالهاي ساختمانی پالستیکی88520
سرامیکی نسوزخدمات تولید کاالهاي 88532
جز مبلمان خدمات تولید کاالهاي فلزي براي استفاده در دفتر به88739
خدمات تولید کاالهاي ورزشی88905
خدمات تولید کالباس88110
خدمات تولید کالسکه بچه88827
خدمات تولید کامپوزیت آلومینیومی88602
خدمات تولید کامپوزیت پلیمري88423
تولید کامپوزیت سرامیکیخدمات 88532
خدمات تولید کامپوزیت فلزي88711
خدمات تولید کامپیوتر88742
خدمات تولید کامپیوتر و تجهیزات جانبی88742
خدمات تولید کامپیوتر همراه88742
خدمات تولید کاموا و کالف88211
)هاي ویژه معدن جز کامیون به(خدمات تولید کامیون 88811
خدمات تولید کاناپه88901
خدمات تولید کانال کولر88739
خدمات تولید کانتینر88812
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خدمات تولید کاور پالستیکی88520
خدمات تولید کایاک88822
خدمات تولید کایت88824
خدمات تولید کباب آماده منجمد88167
پز خانگی خدمات تولید کباب88757
غیر خانگیپز  خدمات تولید کباب88775
خدمات تولید کبریت88427
نشانی خدمات تولید کپسول آتش88712
خدمات تولید کپسول گاز88712
خدمات تولید کتري88739
خدمات تولید کراوات88221
خدمات تولید کربنات آمونیوم88422
خدمات تولید کربنات کلسیم88535
خدمات تولید کرجی تفریحی88822
خدمات تولید کرسی برقی88757
خدمات تولید کرسی چوبی88319
دانه خدمات تولید کرک پنبه88140
خدمات تولید کرم وازلین طبی88426
هاي آرایشی و بهداشتی خدمات تولید کرم88426
خدمات تولید کره88150
خدمات تولید کره پاستوریزه88150
خدمات تولید کره جغرافیا88909
کاکائو  خدمات تولید کره88165
)مارگارین(گیاهی   خدمات تولید کره88140
خدمات تولید کریستال88531
خدمات تولید کش جوراب88512
خدمات تولید کشتی88821
خدمات تولید کشتی باربري88821
کش خدمات تولید کشتی یدک88821
خدمات تولید کشک88150
الستیکی کفشخدمات تولید کف 88512
پوش پالستیکی خدمات تولید کف88520
پوش پالستیکی خدمات تولید کف88520
پوش الستیکی خدمات تولید کف88512
خدمات تولید کفش88233
خدمات تولید کفش پالستیکی88233
خدمات تولید کفش چرمی88233
خدمات تولید کفش ساخته شده از نخ و پنبه نسوز88233
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خدمات تولید کفش طبی88907
خدمات تولید کفش کتانی88233
خدمات تولید کفش الستیکی88233
پایی الستیکی خدمات تولید کفش و دم88233
خدمات تولید کفش ورزشی88233
خدمات تولید کفی تریلی و کامیون88812
خدمات تولید کفی چوبی88319
خدمات تولید کک88411
تولید کک قیريخدمات 88411
خدمات تولید کالج خودرو88813
خدمات تولید کالچ و اتصال محور88764
خدمات تولید کالف مبل88901
خدمات تولید کاله88221
خدمات تولید کاله ایمنی پالستیکی88909
خدمات تولید کاله ایمنی فلزي88909
گیس خدمات تولید کاله88909
نمدي کالهخدمات تولید 88219
ساز هاي شبیه خدمات تولید کاله88742
خدمات تولید کلر مایع88421
خدمات تولید کلرور آمونیوم88422
خدمات تولید کلک بادي88822
خدمات تولید کلک تفریحی88822
خدمات تولید کلمن آب88520
خدمات تولید کلنگ آهنگري88733
خدمات تولید کلوچه88163
خدمات تولید کلوچه برنجی88163
خدمات تولید کلید فلزي88733
خدمات تولید کلیدهاي برق فشار قوي88751
خدمات تولید کلینگر88535
)ساز(خدمات تولید کمانچه 88904
خدمات تولید کمباین88771
خدمات تولید کمپرسور گاز و هوا88763
خانگیخدمات تولید کمپرسور یخچال و فریزر 88757
خدمات تولید کمپرسور یخچال و فریزر غیر خانگی88769
خدمات تولید کمپوت88130
خدمات تولید کمد88901
خدمات تولید کمد آلومینیومی88901
خدمات تولید کمد فلزي88901



      (CPC)  283

     
خدمات تولید کمد لباس88901
خدمات تولید کمربند ایمنی88909
خودروخدمات تولید کمک فنر 88813
خدمات تولید کنتاکتور88751
خدمات تولید کنتور آب88745
خدمات تولید کنتور برق88745
خدمات تولید کنتور گاز88745
خدمات تولید کنجاله88140
خدمات تولید کندانسور88759
خدمات تولید کندوي چوبی زنبور88314
خدمات تولید کنسانتره دامی88170
جات تازه تولید کنستانتره از میوه و سبزيخدمات 88130
خدمات تولید کنستانتره قهوه88169
خدمات تولید کنستانتره میوه88130
خدمات تولید کنسرو حبوبات88130
خدمات تولید کنسرو خاویار88120
خدمات تولید کنسرو خوراک لوبیا88167
خدمات تولید کنسرو خورش88167
جات تولید کنسرو سبزيخدمات 88130
خدمات تولید کنسرو غذاي آماده غیر گوشتی88130
خدمات تولید کنسرو گوشت88110
خدمات تولید کنسرو ماهی88120
خدمات تولید کنسرو ماهی ساردین88120
خدمات تولید کنسرو میگو88120
خدمات تولید کنسرو میوه88130
خدمات تولید کنیتکس88425
خدمات تولید کوپلینگ غیر برقی88764
خدمات تولید کود شیمیایی88422
خدمات تولید کودپاش88771
خدمات تولید کورونومتر88746
خدمات تولید کوره برقی ثابت88765
خدمات تولید کوره ذوب فلزات88765
سوز فلزي خدمات تولید کوره زباله88765
خدمات تولید کوره سرامیکپزي88774
خدمات تولید کوره هواي گرم88765
هاي برقی خانگی خدمات تولید کوره88765
هاي برقی غیر خانگی خدمات تولید کوره88765
خدمات تولید کولر88769
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خدمات تولید کوله پشتی چرمی88232
خدمات تولید کهنه کاغذي بچه88329
شوي خدمات تولید کهنه88757
هاي آموزشی کیتخدمات تولید 88741
خدمات تولید کیسه ادرار88907
خدمات تولید کیسه پالستیکی و نایلونی88520
خدمات تولید کیسه خواب88215
خدمات تولید کیسه زباله88520
خدمات تولید کیسه فریزر88520
خدمات تولید کیسه کاغذي88322
خدمات تولید کیسه هواي خودرو88813
تولید کیف پالستیکیخدمات 88520
خدمات تولید کیف کاغذي88322
خدمات تولید کیک88163
خدمات تولید کیلر88425
خدمات تولید کیلومترشمار88745
خدمات تولید کیوسک فلزي88711
خدمات تولید گاري88829
خدمات تولید گاز آرگون88421
خدمات تولید گاز اتان88412
گاز اتیلنخدمات تولید 88412
خدمات تولید گاز استریل88430
خدمات تولید گاز استیلن88421
خدمات تولید گاز اکسیژن88421
خدمات تولید گاز بوتان88412
خدمات تولید گاز بوتیلن88412
خدمات تولید گاز بیهوشی88421
پزي خدمات تولید گاز کوره کک88411
خدمات تولید گاز مایع88412
خدمات تولید گازوئیل88412
خدمات تولید گازهاي صنعتی88421
خدمات تولید گالش88233
خدمات تولید گالن پالستیکی88520
خدمات تولید گالین گول جلد کتاب و دفتر از جنس پالستیکی88520
خدمات تولید گاوآهن88771
خدمات تولید گاوصندوق و خزانه فلزي88739
هاي فلزي تولید گاوصندوق و صندوقخدمات 88739
خدمات تولید گبه88216
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خدمات تولید گچ تحریر88909
کش خدمات تولید گچ سوسک88424
ساخته بري پیش خدمات تولید گچ88536
خدمات تولید گرافیت مصنوعی88539
خدمات تولید گرانول88423
خدمات تولید گرده بینه و الوار88311
داري کن مرغ خدمات تولید گرم88769
خدمات تولید گریدر88774
خدمات تولید گریس88412
خدمات تولید گز88165
جز پالستیکی خدمات تولید گل سر به88909
خدمات تولید گل کاغذي88909
خدمات تولید گل مصنوعی88909
خدمات تولید گالب88430
خدمات تولید گالیدر88824
خدمات تولید گلدان و کوزه سفالی88534
خدمات تولید گلوکز88162
خدمات تولید گلیسیرین88426
خدمات تولید گلیم88216
خدمات تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف88216
دسته فلزي خدمات تولید گنبد و گل88739
خدمات تولید گودرن88411
خدمات تولید گوشت تازه88110
خدمات تولید گوشت تازه به شکل بریده شده88110
خدمات تولید گوشت تازه به شکل الشه88110
خدمات تولید گوشت سرد شده به شکل بریده شده88110
خدمات تولید گوشت سرد شده به شکل الشه88110
خدمات تولید گوشت منجمد به شکل بریده شده88110
الشه خدمات تولید گوشت منجمد به شکل88110
کوب چوبی خدمات تولید گوشت88319
گیر نامه فلزي خدمات تولید گوشه88739
خدمات تولید گوگرد88421
بلوکزنی -خدمات تولید گول سیمان88536
هاي آب هاي چاه هاي سفالی براي حفظ دیواره خدمات تولید گوم لوله88533
خدمات تولید گونی88215
قیراندود خدمات تولید گونی88539
خدمات تولید گهواره88901
خدمات تولید گیربکس آسانسور88766
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خدمات تولید گیره چوبی88319
خدمات تولید گیره لباس88909
خدمات تولید گیره نامه فلزي88739
خدمات تولید گیره و ریل پرده88739
جز پالستیکی خدمات تولید گیره و گل سر به88909
تولید الجورد خدمات88425
خدمات تولید الستیک چرخ88511
خدمات تولید الستیک چرخ فرقان88511
خدمات تولید الستیک رویی و تویی وسایل نقلیه88511
خدمات تولید الستیک مصنوعی88423
خدمات تولید الستیک مصنوعی به شکل اولیه88423
خدمات تولید الشه گوسفند88110
تولید الشه گوشتخدمات 88110
خدمات تولید الک88425
خدمات تولید الک الکل88425
خدمات تولید المپ88756
خدمات تولید المپ تلویزیون88744
خدمات تولید المپ فلورسنت88756
گانه خدمات تولید لباس بچه88221
خدمات تولید لباس زنانه88221
خدمات تولید لباس مردانه88221
خدمات تولید لباس نسوز88909
خدمات تولید لباس نظامی88221
خدمات تولید لباس ورزشی88221
خدمات تولید لبنیات88150
تاپ خدمات تولید لپ88742
خدمات تولید لحاف88215
خدمات تولید لعاب88425
خدمات تولید لمبه88311
خدمات تولید لنت ترمز خودرو88813
تولید لندرورخدمات 88811
)جز لنز چشمی به(خدمات تولید لنز 88748
خدمات تولید لنز ایمنی88907
خدمات تولید لنز چشمی88907
)جز لنز چشمی به(خدمات تولید لنز و قطعات اپتیکی 88748
خدمات تولید لنگ آماده88215
خدمات تولید لوازم آرایش88426
بسکتبالخدمات تولید لوازم 88905
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خدمات تولید لوازم بهداشتی چینی88533
خدمات تولید لوازم بهداشتی فلزي حمام و دستشویی88739
خدمات تولید لوازم تزئینی چینی88534
کوئل خدمات تولید لوازم تهویه مطبوع یا فن88769
خدمات تولید لوازم خانگی88757
خدمات تولید لوازم دوربین عکاسی88748
خدمات تولید لوازم ذخیره اطالعات مغناطیسی و نوري88749
خدمات تولید لوازم ریل آهن و ترامواي از آهن و فوالد88601
داري خدمات تولید لوازم مرغ88771
کشی خدمات تولید لوازم مورد استفاده در سیم88755
خدمات تولید لوازم ورزشی88905
خودروخدمات تولید لوازم یدکی 88813
هاي چاپ و کاغذسازي خدمات تولید لوازم یدکی دستگاه88779
خدمات تولید لوازم یدکی دوچرخه88827
آالت راه و ساختمان خدمات تولید لوازم یدکی ماشین88774
هاي تولید مواد غذایی آالت و دستگاه خدمات تولید لوازم یدکی ماشین88775
بري هاي نجاري و چوب آالت و دستگاه ماشینخدمات تولید لوازم یدکی 88772
هاي نساجی آالت و دستگاه خدمات تولید لوازم یدکی ماشین88776
ابزارها خدمات تولید لوازم یدکی ماشین88772
خدمات تولید لوازم یدکی موتور پمپ88763
خدمات تولید لوازم یدکی موتورسیکلت88826
وسایل حمل و نقل هواییخدمات تولید لوازم یدکی 88824
خدمات تولید لوازم یدکی وسایل کشاورزي88771
خدمات تولید لواشک88130
خدمات تولید لودر88774
خدمات تولید لوستر88756
خدمات تولید لوستر چوبی88319
خدمات تولید لکوموتیو88823
خدمات تولید لکوموتیو برقی88823
لکوموتیو دیزلیخدمات تولید 88823
خدمات تولید لوال88733
خدمات تولید لوله بخاري88739
خدمات تولید لوله چراغ88531
خدمات تولید لوله سفالی88533
خدمات تولید لوله سیمانی88536
خدمات تولید لوله الستیکی88512
خدمات تولید لوله مبل و صندلی88901
مقواییخدمات تولید لوله 88322
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خدمات تولید لوله نسوز88532
)گري غیر ریخته(خدمات تولید لوله و اتصاالت از فوالد 88601
خدمات تولید لوله و اتصاالت پالستیکی و پولیکا88520
کن گازي گرم خدمات تولید لوله و شمعک آب88769
خدمات تولید لوله و میله آلومینیومی88602
لوله و میله آهنیخدمات تولید 88601
خدمات تولید لوله و میله مسی88602
هاي پی وي سی و پلی اتیلن خدمات تولید لوله88520
خدمات تولید لیفتراک88766
خدمات تولید لینولئوم88520
بار مصرف هاي پالستیکی یک خدمات تولید لیوان88520
خدمات تولید ماءالشعیر88183
مارگارینخدمات تولید 88140
خدمات تولید مارماالد88130
خدمات تولید مازوت88412
خدمات تولید ماست88150
خدمات تولید ماسک دهنی کاغذي88329
خدمات تولید ماسوره پالستیکی88520
خدمات تولید ماسوره چرخ خیاطی88776
خدمات تولید ماسوره چوبی88319
کن گرم گیر آب کابینت و حرارتخدمات تولید ماسوره زیر 88769
نشانی خدمات تولید ماشین آتش88811
خدمات تولید ماشین افست88767
خدمات تولید ماشین بخار88761
خدمات تولید ماشین برش88772
خدمات تولید ماشین بلوکزنی88774
اي و دستی و هیدرولیکی ضربه -خدمات تولید ماشین پرس88772
کنی تولید ماشین پسته پوستخدمات 88775
خدمات تولید ماشین تحریر88767
خدمات تولید ماشین تراش و فلزکاري88772
کشی خدمات تولید ماشین جوجه88771
خدمات تولید ماشین چاپ و صحافی88779
بري دستی خدمات تولید ماشین چوب88768
خدمات تولید ماشین حساب88767
شویی ماشین خشکخدمات تولید 88776
کن خانگی خدمات تولید ماشین خشک88757
کن غیرخانگی خدمات تولید ماشین خشک88776
کاري خدمات تولید ماشین خم88772
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خدمات تولید ماشین دوخت صحافی88779
خدمات تولید ماشین دوخت صنعتی88769
خدمات تولید ماشین دوخت کاغذ دستی88768
کش کش و لجن  تولید ماشین زبالهخدمات 88811
خدمات تولید ماشین شیردوشی88771
تراش خدمات تولید ماشین صفحه88772
شویی خدمات تولید ماشین ظرف88757
دار خدمات تولید ماشین غلتک88769
خدمات تولید ماشین فرزکاري88772
خدمات تولید ماشین قیرپاشی88774
شویی خانگی ماشین لباسخدمات تولید 88757
شویی غیر خانگی خدمات تولید ماشین لباس88776
پاش خدمات تولید ماشین ماسه88769
خدمات تولید ماشین منگنه یا پانچ88767
خدمات تولید ماشین موزائیکساب88772
خدمات تولید ماشین نقش تمبر88767
خدمات تولید ماشین نمکپاش88774
تولید ماشین نوردخدمات 88769
بر دستی خدمات تولید ماشین ورق88768
آالت آبیاري خدمات تولید ماشین88771
آالت آردسازي خدمات تولید ماشین88775
پزي آالت آسفالت خدمات تولید ماشین88774
آالت بافندگی خدمات تولید ماشین88776
آالت برچسب زدن خدمات تولید ماشین88769
کوبی آالت برنج خدمات تولید ماشین88775
سازي آالت بستنی خدمات تولید ماشین88775
بندي آالت بسته خدمات تولید ماشین88769
خدمات تولید -بندي حبوبات آالت بسته خدمات تولید ماشین88769
بندي مواد غذایی آالت بسته خدمات تولید ماشین88769
بوجاريآالت  خدمات تولید ماشین88775
سازي آالت پروفیل خدمات تولید ماشین88773
شویی آالت پشم خدمات تولید ماشین88776
سازي آالت پالستیک خدمات تولید ماشین88779
کنی آالت پنبه پاک خدمات تولید ماشین88776
کاري آالت تراش خدمات تولید ماشین88772
پالستیکآالت تزریق  خدمات تولید ماشین88779
آالت تصفیه مایعات خدمات تولید ماشین88769
آالت تصفیه و پاالیش نفت خدمات تولید ماشین88769
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)جز ترازوهاي حساس آزمایشگاهی به(آالت توزین  خدمات تولید ماشین88769
آالت تولید پارچه، پوشاک و محصوالت چرمی خدمات تولید ماشین88776
آالت تولید سیم الکی ماشینخدمات تولید 88773
آالت تولید سیم و کابل خدمات تولید ماشین88773
آالت تولید کاشی خدمات تولید ماشین88779
آالت تولید مواد غذایی خدمات تولید ماشین88775
)جز نساجی به(آالت چاپ  خدمات تولید ماشین88779
کنی آالت چاي خشک خدمات تولید ماشین88775
سازي آالت چاي خدمات تولید ماشین88775
کشی آالت چله خدمات تولید ماشین88776
بري آالت چوب خدمات تولید ماشین88772
آالت حفاري خدمات تولید ماشین88774
آالت حالجی خدمات تولید ماشین88776
آالت خدمات تولید دستمال کاغذي خدمات تولید ماشین88779
زنی آالت خشت تولید ماشینخدمات 88774
کننده محصوالت کشاورزي آالت خشک خدمات تولید ماشین88775
سازي آالت راه خدمات تولید ماشین88774
آالت روغنکشی و تصفیه روغن خدمات تولید ماشین88775
آالت ریسندگی خدمات تولید ماشین88776
آالت زرگري خدمات تولید ماشین88772
آالت ساخت خمیر کاغذ خدمات تولید ماشین88779
آالت ساخت کفش خدمات تولید ماشین88776
آالت ساخت مواد شیمیایی خدمات تولید ماشین88779
آالت ساختمانی خدمات تولید ماشین88774
بري آالت سنگ خدمات تولید ماشین88772
کوبی آالت سنگ خدمات تولید ماشین88772
سازي آالت سنگین راه تولید ماشینخدمات 88774
سازي آالت سوسیس و کالباس خدمات تولید ماشین88775
سازي آالت سیمان خدمات تولید ماشین88774
آالت شست و شوي میوه خدمات تولید ماشین88775
آالت شستن بطري خدمات تولید ماشین88769
ماشین افزاردهی فلزات و  آالت شکل خدمات تولید ماشین88772
غیر از متالورژي -آالت صنعتی با کاربرد خاص خدمات تولید ماشین88779
آالت صنعتی کشش مفتول خدمات تولید ماشین88773
آالت ضبط پسته خدمات تولید ماشین88775
آالت فراوري محصوالت غذایی، نوشیدنی و دخانی خدمات تولید ماشین88775
آالت فلزکاري ماشینخدمات تولید 88773
آالت قندسازي خدمات تولید ماشین88775



      (CPC)  291

     
آالت کاغذسازي خدمات تولید ماشین88779
آالت کشاورزي خدمات تولید ماشین88771
داري آالت کشاورزي و جنگل خدمات تولید ماشین88771
آالت گازدارکردن نوشابه خدمات تولید ماشین88769
پزي آالت گچ ماشینخدمات تولید 88774
سازي آالت لبنیات خدمات تولید ماشین88775
شویی آالت ماسه خدمات تولید ماشین88774
آالت ماکارونیسازي خدمات تولید ماشین88775
آالت مالش چاي خدمات تولید ماشین88775
آالت متالورژي خدمات تولید ماشین88773
داري مرغآالت  خدمات تولید ماشین88771
کاري و ساخت و ساز آالت معدن خدمات تولید ماشین88774
آالت مقواسازي خدمات تولید ماشین88779
سازي آالت موزائیک خدمات تولید ماشین88774
پزي و شیرینیپزي آالت نان خدمات تولید ماشین88775
سازي آالت نایلون خدمات تولید ماشین88779
آالت نجاري ماشینخدمات تولید 88772
آالت نساجی خدمات تولید ماشین88776
هاي تولید مواد غذایی آالت و دستگاه خدمات تولید ماشین88775
سازي آالت یخ خدمات تولید ماشین88775
)جز کامپیوتر و تجهیزات جانبی به(ها و تجهیزات اداري  خدمات تولید ماشین88767
ابزار هاي خدمات تولید ماشین88772
هاي اداري و محاسباتی خدمات تولید ماشین88767
سازي هاي کبریت سازي و قطعات ماشین هاي کبریت خدمات تولید ماشین88772
هاي کوره خدمات تولید ماشین88765
بري هاي کوه خدمات تولید ماشین88774
هاي محاسباتی و اداري خدمات تولید ماشین88767
تولید ماکارونی خامخدمات 88166
خدمات تولید ماکارونی، نودل و مانند آن88166
سازي مدل -خدمات تولید ماکت88909
خدمات تولید ماکو چوبی88319
خدمات تولید مالت88183
خدمات تولید مالت و آب جو88183
خدمات تولید مالتا88183
خدمات تولید ماله بنایی88733
مانکن خدمات تولید88909
خدمات تولید ماوس88742
کن خدمات تولید ماهوت پاک88909
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خدمات تولید ماهی پخته شده88120
شویی خدمات تولید مایع ظرف88426
کننده خدمات تولید مایعات پاک88426
خدمات تولید مایکروفر88757
خدمات تولید مبل88901
خدمات تولید مبل و اثاثه88901
خدمات تولید مبل و اثاثیه فلزي88901
خدمات تولید مبلمان اداري88901
خدمات تولید مبلمان فایبرگالس88901
خدمات تولید متر نواري88769
خدمات تولید مته بادي دستی88768
خدمات تولید مته برقی دستی88768
خدمات تولید مجسمه سرامیکی88534
سیمانی و گچیخدمات تولید مجسمه 88536
هاي برقی خدمات تولید محافظ دستگاه88751
خدمات تولید محافظ یخچال88751
خدمات تولید محصوالت بتونی ساختمانی88536
خدمات تولید محصوالت بتونی غیر ساختمانی88536
خدمات تولید محصوالت برزنتی88215
خدمات تولید محصوالت پالستیکی88520
اي پنبه تولید محصوالت چوبخدمات 88319
خدمات تولید محصوالت دارویی88430
خدمات تولید محصوالت دخانی88190
خدمات تولید محصوالت سیمانی88536
خدمات تولید محصوالت شیمیایی براي امور کشاورزي88424
خدمات تولید محصوالت شیمیایی پایه88421
سازي ککخدمات تولید محصوالت کوره 88411
خدمات تولید محصوالت گچی88536
جز الستیک وسایل نقلیه و کفش الستیکی خدمات تولید محصوالت الستیکی به88512
خدمات تولید محصوالت لبنی88150
خدمات تولید محصوالت نانوایی88163
خدمات تولید محصوالت نجاري88313
برابر حرارت خدمات تولید محصوالت نسوز یا مقاوم در88532
هاي چوبی خدمات تولید محفظه88314
خدمات تولید مخزن تانکر88712
خدمات تولید مخزن فلزي88712
خدمات تولید مخلوط کردن چاي و ماته88169
خدمات تولید مداد88909
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کن خدمات تولید مداد پاک88512
خدمات تولید مدادتراش88733
الکترونیکیخدمات تولید مدار 88741
خدمات تولید مدال و نشان فلزي88739
خدمات تولید مراکز تلفن دیجیتال88743
خدمات تولید مرکب88427
خدمات تولید مرکب چاپ88427
خدمات تولید مسقطی88165
خدمات تولید مسواک88909
خدمات تولید مشتقات نفتی88412
خدمات تولید مشعل دورانی88765
خدمات تولید مشعل شوفاژ88765
خدمات تولید مشمع88512
خدمات تولید مشمع قیراندود88539
خدمات تولید مصالح ساختمانی از خاک رس88533
خدمات تولید مصنوعات چوبی خودرو88813
خدمات تولید مصنوعات فلزي88739
خدمات تولید مغز مداد88909
بها و فلزات پایه از فلزات گران غیر -خدمات تولید مفتول فلزي88739
خدمات تولید مفتول مسی88602
خدمات تولید مقره88534
خدمات تولید مالمین88520
خدمات تولید ملحفه و روبالشی88215
خدمات تولید ملخ هواپیما88824
خدمات تولید منبع نفت و آب88712
کانتینرهاي فلزيهاي یا  خدمات تولید منبع و مخزن و محفظه88712
خدمات تولید منجوق و پولک88909
بري الستیک -خدمات تولید منجید88511
خدمات تولید منسوج نبافته88219
خدمات تولید منقل کباب88733
خدمات تولید منگنه دکمه88909
خدمات تولید منگوله پرده88219
بازي خدمات تولید مواد آتش88427
تولید مواد اولیه پالستیکخدمات 88423
خدمات تولید مواد اولیه رنگ88425
خدمات تولید مواد اولیه ظروف پالستیک88423
خدمات تولید مواد پرکردن دندان88907
خدمات تولید مواد پی وي سی88423
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پزشکی خدمات تولید مواد رادیواکتیو مورد استفاده در دندان88430
مواد شویندهخدمات تولید 88426
خدمات تولید مواد شیمیایی ضد کف88427
خدمات تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازي88430
خدمات تولید مواد منفجره88427
خدمات تولید مواد نسوز سرامیکی88532
دارنده غذایی خدمات تولید مواد نگه88421
نوشابهدارنده  خدمات تولید مواد نگه88421
خدمات تولید موبر88426
خدمات تولید موتور اتوبوس88811
خدمات تولید موتور اتومبیل سواري88811
خدمات تولید موتور الکتریکی، ژنراتور، ترانسفرمر و تجهیزات توزیع و کنترل برق88751
خدمات تولید موتور بخاري88761
خدمات تولید موتور براي موتورسیکلت88826
خدمات تولید موتور برق88751
جز وسایل نقلیه به -خدمات تولید موتور بنزینی88761
خدمات تولید موتور جیپ88811
خدمات تولید موتور خودرو88811
خدمات تولید موتور خودروهاي بنزینی88811
خدمات تولید موتور خودروهاي دیزلی88811
و توربین) انجین(سوز  خدمات تولید موتور درون88761
جز وسایل نقلیه به -خدمات تولید موتور دیزلی88761
)جز توربینی به(خدمات تولید موتور ژنراتور 88751
خدمات تولید موتور کامیون وکامیونت88811
خدمات تولید موتور گازي88761
خدمات تولید موتور لنج88821
بوس خدمات تولید موتور مینی88811
خدمات تولید موتور وانت88811
خدمات تولید موتور هیدرولیک88762
خدمات تولید موتورجوش غیر برقی88769
خدمات تولید موتورسیکلت88826
خدمات تولید موزائیک88536
اي خدمات تولید موشک بالیستیک بین قاره88824
خدمات تولید موکت88216
آناتومیهاي  مدل -خدمات تولید موالژ88520
خدمات تولید موم88427
گیر موتورسیکلت خدمات تولید مونتاژ گل88826
خدمات تولید مویز و کشمش88130
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خدمات تولید مهتابی88756
خدمات تولید مهر پالستیک88909
خدمات تولید مهر فلزي و الستیکی88909
خدمات تولید مهر نماز88534
سیلندر گازخدمات تولید مهره 88739
خدمات تولید مهره فلزي88739
خدمات تولید مهره و صفحه شطرنج چوبی88319
خدمات تولید مهره و ماسوره88739
خدمات تولید مهمات88720
کوب بادي دستی خدمات تولید میخ88768
پنگ خدمات تولید میز پینگ88905
خدمات تولید میز چرخ خیاطی و تلویزیون88901
اي خدمات تولید میز شیشه88901
خدمات تولید میز کامپیوتر88901
خدمات تولید میز و صندلی88901
خدمات تولید میز و صندلی فلزي88901
خدمات تولید میز و نیمکت مدرسه88901
خدمات تولید میکرومتر88745
خدمات تولید میکسر بتون88774
خدمات تولید میل زورخانه88905
خدمات تولید میل سوپاپ88764
گرد خدمات تولید میل88601
لنگ انتقال نیرو خدمات تولید میل88764
آالت صنعتی لنگ ماشین خدمات تولید میل88764
خدمات تولید میله کاربراتور88739
خدمات تولید میله الستیکی88512
خدمات تولید میله ورزشی باستانی88905
بوس تولید مینیخدمات 88811
خدمات تولید نئوپان88312
گیر خدمات تولید ناخن88733
خدمات تولید نازککاري چوب88319
خدمات تولید ناگت گوشت منجمد88167
خدمات تولید ناگت مرغ منجمد88167
خدمات تولید ناگت میگو منجمد88167
خدمات تولید نامه پاکتی88329
نانخدمات تولید 88163
خدمات تولید نان بربري88163
خدمات تولید نان برنجی88163
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خدمات تولید نان بستنی88163
خدمات تولید نان تافتون88163
خدمات تولید نان حجیم و غیر حجیم88163
اي خدمات تولید نان خامه88163
خدمات تولید نان ذرت مکزیکی88163
خدمات تولید نان رژیمی88163
خدمات تولید نان روغنی88163
خدمات تولید نان ساندویچی88163
خدمات تولید نان سنتی88163
خدمات تولید نان سنگک88163
خدمات تولید نان سوخاري88163
دار خدمات تولید نان شیرینی مربایی یا خامه88163
خدمات تولید نان صنعتی88163
ماشینیخدمات تولید نان غیر 88163
خدمات تولید نان فانتزي88163
خدمات تولید نان قندي88163
خدمات تولید نان لواش88163
خدمات تولید نان ماشینی88163
خدمات تولید ناودان دودکش از سفال88533
خدمات تولید نایلکس88520
خدمات تولید نایلون88520
خدمات تولید نبات88165
تولید نبشی آهنخدمات 88601
خدمات تولید نخ ابریشم88211
خدمات تولید نخ از الیاف ترکیبی88429
خدمات تولید نخ اکرولیک88429
خدمات تولید نخ الیاف88211
خدمات تولید نخ الیاف طبیعی88211
خدمات تولید نخ الیاف مصنوعی88429
خدمات تولید نخ بخیه جراحی88430
تولید نخ پشم و الیافخدمات 88211
خدمات تولید نخ پشم و کرک88211
خدمات تولید نخ پشمی88211
استر خدمات تولید نخ پلی88429
خدمات تولید نخ تایر88520
خدمات تولید نخ دوزندگی88211
خدمات تولید نخ ریسندگی88211
خدمات تولید نخ قالی88211
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خدمات تولید نخ کاغذي88211
خدمات تولید نخ کتانی88211
خدمات تولید نخ کنفی88211
خدمات تولید نخ گونی88211
خدمات تولید نخ نایلونی88520
خدمات تولید نخ نسوز88539
خدمات تولید نخ و پارچه استریل88907
خدمات تولید نخ ویسکوز88211
پنبه و الیاف خدمات تولید نخ88211
تولید نردبان چوبیخدمات 88319
خدمات تولید نردبان فلزي88739
خدمات تولید نشاسته88162
اي خدمات تولید نشاسته و محصوالت نشاسته88162
خدمات تولید نعل چهارپایان88733
خدمات تولید نفت سفید88412
خدمات تولید نفت سیاه88412
خدمات تولید نفت کوره88412
)گازوئیل(نفت گاز  خدمات تولید88412
خدمات تولید نفتالین88424
کش خدمات تولید نفت88821
گر خدمات تولید نمایش88742
خدمات تولید نوار بهداشتی88329
خدمات تولید نوار تفلون88512
خدمات تولید نوار چسب پالستیکی88520
خدمات تولید نوار چسب زخم88430
چسب کاغذيخدمات تولید نوار 88329
خدمات تولید نوار خام ضبط صوت88749
خدمات تولید نوار خام ویدئو88749
خدمات تولید نوار الستیکی88512
نوار ریبون - خدمات تولید نوار ماشین تحریر88767
خدمات تولید نوار مغناطیسی صوتی و تصویري خام88749
خدمات تولید نوار نقاله88766
تولید نوار و تسمه پالستیکیخدمات 88520
خدمات تولید نوار و تسمه الستیکی88512
خدمات تولید نورافکن88756
خدمات تولید نورد آهن88601
خدمات تولید نورد مس و آلیاژهاي مس88602
)عرق(خدمات تولید نوشیدنی الکلی تقطیر شده 88181
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خدمات تولید نوشیدنی غیر الکلی88184
خدمات تولید نی88904
خدمات تولید نیترات پتاسیم88422
خدمات تولید نیل88425
ساخته خدمات تولید نیمکت بتونی پیش88536
کک خدمات تولید نیمه88411
خدمات تولید و اجراي هنرهاي نمایشی96220
خدمات تولید و ارایه براي اجراهاي تئاتر، اپرا، باله، موسیقی و کنسرت96220
خدمات تولید و ارایه براي اجراهاي سیرک96220
هاي عروسکی خدمات تولید و ارایه براي نمایش96220
»صوت و نور«هاي  خدمات تولید و ارایه برنامه96990
بازي هاي آتش خدمات تولید و ارایه برنامه96990
خدمات تولید و تصفیه نمک88169
کفاشیخدمات تولید و تعمیر ابزار 88733
خدمات تولید واترپمپ خودرو88813
خدمات تولید واترچیلر88769
خدمات تولید وازلین88412
خدمات تولید واسکازین88427
خدمات تولید واشر پالستیکی88520
خدمات تولید واشر فلزي88739
خدمات تولید واشر الستیکی88512
خدمات تولید واشر مقوایی88329
خدمات تولید واکس چرم88426
خدمات تولید واکس چوب88426
خدمات تولید واکسن88430
خدمات تولید واگن حمل بار88823
آهن خدمات تولید واگن راه88823
خدمات تولید واگن مسافري88823
خدمات تولید والوالین88427
خدمات تولید والور88757
خدمات تولید وان پالستیکی88520
خدمات تولید وان چینی88533
خدمات تولید وان فلزي88739
خدمات تولید وانت88811
خدمات تولید وایتکس88426
خدمات تولید ورق برنج88602
خدمات تولید ورق پالستیکی88520
خدمات تولید ورق روي88602
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خدمات تولید ورق و گرده آلومینیوم88602
گرده مس خدمات تولید ورق و88602
خدمات تولید ورق و میله و لوله پالستیکی88520
خدمات تولید ورقه الزانیا88166
هاي آهن و فوالد خدمات تولید ورق88601
هاي مشبک فلزي خدمات تولید ورقه88739
خدمات تولید ورمیشل88166
براي رنگ فلز و چوب -خدمات تولید ورنی88425
سازي وزنه بدنخدمات تولید 88905
اي خدمات تولید وسایل آبیاري بارانی و قطره88771
خدمات تولید وسایل آبیاري تحت فشار88771
خدمات تولید وسایل آشپزخانه پالستیکی88520
خدمات تولید وسایل ارتوپدي88907
خدمات تولید وسایل اسکی88905
گیري زمان جز اندازه بهگیري دقیق  خدمات تولید وسایل اندازه88745
خدمات تولید وسایل بازي فلزي88906
بازي خدمات تولید وسایل بازي و اسباب88906
بندي پالستیکی خدمات تولید وسایل بسته88520
خدمات تولید وسایل بسکتبال88905
دستشویی و سینکوان و توالت و دوش حمام و لگن  -خدمات تولید وسایل بهداشتی پالستیکی88520
خدمات تولید وسایل بهداشتی فلزي ساختمانی88739
خدمات تولید وسایل پانسمان88430
خدمات تولید وسایل پخت نان چوبی88319
خدمات تولید وسایل پرش وسایل نقلیه هوایی88779
خدمات تولید وسایل پالستیکی دفتر کار و مدرسه88520
پنگ پینگخدمات تولید وسایل 88905
خدمات تولید وسایل تنیس88905
خدمات تولید وسایل جانبی گوي لغزان88742
خدمات تولید وسایل خانگی88757
خدمات تولید وسایل ژیمناستیک88905
خدمات تولید وسایل شهربازي88769
خدمات تولید وسایل عزاداري و تعزیه زنجیر و علم88739
غذاخوري سرامیکی خدمات تولید وسایل88534
خدمات تولید وسایل فلزي شومینه88739
کشی خدمات تولید وسایل فلزي لوله88763
خدمات تولید وسایل فوتبال88905
خدمات تولید وسایل کنترل برقی88751
خدمات تولید وسایل گازسوز خانگی88757
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گیري ماهیگیري ورزشی غیر از تور  خدمات تولید وسایل ماهی88905
خدمات تولید وسایل نقلیه آبی جنگی88825
خدمات تولید وسایل نقلیه جنگی88825
خدمات تولید وسایل نقلیه خاکی جنگی88825
خدمات تولید وسایل نقلیه ریلی و تراموا88823
بري و سنگ تراشی خدمات تولید وسایل و ابزارآالت سنگ88772
والیبالخدمات تولید وسایل 88905
خدمات تولید وسایل ورزشی88905
خدمات تولید وصله تایر88511
خدمات تولید ویدئو88744
)با حقوق مالکیت کامل(بدون عقد قرارداد فروش قطعی  -)حق تکثیر(خدمات تولید ویدئو تحت کپی رایت 96123
خدمات تولید ویلچر88827
خدمات تولید وینیل استات88423
)جز تفریحی به(خدمات تولید هاورکرافت 88821
خدمات تولید هاورکرافت تفریحی88822
ها شکن میوه خدمات تولید هسته88775
خدمات تولید هلیکوپتر88824
خدمات تولید همبرگر88110
هاي صنعتی زن خدمات تولید هم88775
هاي مواد غذایی زن خدمات تولید هم88775
هواپیما خدمات تولید88824
خدمات تولید هواپیماي آموزشی88824
خدمات تولید هواساز88769
خدمات تولید هواکش88769
خدمات تولید هود تهویه88757
خدمات تولید هویه برقی88759
خدمات تولید هیتر سونا88769
کننده خدمات تولید هیترهاي سرد و گرم88769
برقیخدمات تولید هیزم شومینه 88756
خدمات تولید یاتاقان88764
خدمات تولید یاتاقان کولر آبی88764
اي و رانشی دنده دنده و اجزاي چرخ خدمات تولید یاتاقان، چرخ88764
 خدمات تولید یخ88169
خدمات تولید یخچال خانگی88757
خدمات تولید یخچال غیر خانگی88769
صنعتیخدمات تولید یخچال و فریزر 88769
خدمات تولید یخچال ویترینی88769
خدمات تولید یخمک88169
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آالت خدمات تولید یراق88733
آالت در و پنجره خدمات تولید یراق88733
آالت فلزي خدمات تولید یراق88733
خدمات تولید یلمه88216
)هاي مولد برق اضطراري دستگاه(خدمات تولید یو پی اس 88751
خدمات تولید یونیت و هیتر88769
تولید شده بر (محصول صوتی تصویري ) ها گفتگو، موسیقی، صداها و سکوت(خدمات تولید، اضافه نمودن و ضبط عناصر صوتی 96137

ترکیب  -براي ایجاد نوار صدایی که صدا را با تصویر محصول همگام سازد) هاي دیجیتال و غیره روي فیلم، نوار ویدئو، واسطه
آهنگ، ضبط، میکس و ادغام موسیقی اصلی و صدا براي ایجاد نوار صداي محصول صوتی تصویري

تولید شده بر (محصول صوتی تصویري ) ها گفتگو، موسیقی، صداها و سکوت(خدمات تولید، اضافه نمودن و ضبط عناصر صوتی 96137
میکس و  -ار صدایی که صدا را با تصویر محصول همگام سازدبراي ایجاد نو) هاي دیجیتال و غیره روي فیلم، نوار ویدئو، واسطه

ضبط موسیقی و صداي داراي مجوز و موسیقی و صداي تهیه شده توسط مشتري براي تولید نوار صداي محصول صوتی 
تصویري

تولید شده بر ( محصول صوتی تصویري) ها گفتگو، موسیقی، صداها و سکوت(خدمات تولید، اضافه نمودن و ضبط عناصر صوتی 96137
ضبط  -براي ایجاد نوار صدایی که صدا را با تصویر محصول همگام سازد) هاي دیجیتال و غیره روي فیلم، نوار ویدئو، واسطه

هاي محصول صوتی تصویري مطابقت داشته باشد موسیقی که به لحاظ زمانی با سکانس
تولید شده بر (محصول صوتی تصویري ) ها موسیقی، صداها و سکوتگفتگو، (خدمات تولید، اضافه نمودن و ضبط عناصر صوتی 96137

ادغام  -براي ایجاد نوار صدایی که صدا را با تصویر محصول همگام سازد) هاي دیجیتال و غیره روي فیلم، نوار ویدئو، واسطه
ل صوتی تصویري و موسیقی و صداي داراي مجوز و موسیقی و صداي تهیه شده توسط مشتري براي ایجاد نوار صداي محصو

سازي عناصر صوتی با عناصر تصویري کار همگام
خدمات تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران95200
خدمات تونل انجماد براي انواع ماهی88120
خدمات تونل انجماد براي مرغ و گوشت88110
جات خدمات تونل انجماد میوه و سبزي88130
هاي معدن رو مرتبط با فعالیت دنبالههاي  ها و تونل خدمات تونل54261
گیري از شبکه به منظور کنترل و تنظیم ترافیک شبکه خدمات تهیه آمار و ارقام ظرفیت و میزان بهره83161
خدمات تهیه اسناد حقوقی و گواهینامه82130
)On-line(صورت برخطی  ها به خدمات تهیه اطالعات روي وب سایت84394
تهیه اظهارنامه مالیاتی بنگاه تجاريخدمات 82221
خدمات تهیه بار67910
افزارها خدمات تهیه تجهیزات کامپیوتري اضطراري یا کمکی و کپی کردن نرم83132
)On-line(خدمات تهیه خدمات دیتاي برخطی 84394
خدمات تهیه خالل بادام و نارنج و پرتقال88130
)On-line(خدمات تهیه دیتاي برخطی 84394
هاي روغنی خدمات تهیه روغن از دانه88140
خدمات تهیه صورت درامد، ترازنامه و غیره82221
هاي مالی از اطالعات ارایه شده توسط مشتري حساب خدمات تهیه صورت82221
خدمات تهیه طرح آگهی، پوستر و پالکارد83611
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هاي مسکونی مانند منازل جدید و موجود، منازل  هاي ساختمان مطالعات مرتبط با پروژهها و انجام  ها، نقشه خدمات تهیه طرح83321

هاي چندمنظوره عمدتاً مسکونی ها و ساختمان ردیفی، آپارتمان
هاي زمانی طوالنی هاي جامع براي مناطق جغرافیایی بزرگ براي دوره خدمات تهیه طرح83222
هاي جامع شهري خدمات تهیه طرح83221
هاي جزیی شهري براي تسهیالت یا اهداف خاص مانند حمل و نقل، امکانات رفاهی و غیره خدمات تهیه طرح83221
هاي شهري خدمات تهیه طرح83221
هاي معابر و امکانات  گیري، شبکه ها، کنترل و بهره هاي مربوط به کاربرد زمین، انتخاب مکان بناها یا سازه خدمات تهیه طرح83221

مند و هماهنگ تی با هدف ایجاد و حفظ توسعه شهري نظامخدما
ها و سایر موارد در مکان ساخت و  ها، پارکینگ ها، جاده هاي پیشنهادي براي ساختمان دهنده محل هاي نشان خدمات تهیه طرح83223

هاي غیر مسکونی هاي ساختمان ساز پروژه
ها و سایر موارد در مکان ساخت و  ها، پارکینگ ها، جاده هادي براي ساختمانهاي پیشن دهنده محل هاي نشان خدمات تهیه طرح83223

هاي مسکونی هاي ساختمان ساز پروژه
ها و سایر موارد در مکان ساخت و  ها، پارکینگ ها، جاده هاي پیشنهادي براي ساختمان دهنده محل هاي نشان خدمات تهیه طرح83223

هاي باز محوطههاي مراکز تفریحی و  ساز پروژه
هایی براي اهداف بلند مدت در مناطق روستایی جهت ایجاد امکانات زیر ساختی، سکونتی، صنعتی، تجاري،  خدمات تهیه طرح83222

تفریحی و غیره
)اسپرم(هاي موجود  خدمات تهیه فهرست از نمونه93197
)يبافت و اعضاي پیوند(هاي موجود  خدمات تهیه فهرست از نمونه93197
)جنین(هاي موجود  خدمات تهیه فهرست از نمونه93197
)خون(هاي موجود  خدمات تهیه فهرست از نمونه93197
نگاري خدمات تهیه فهرست نامه85952
خدمات تهیه کپی از اسالید و نگاتیو، چاپ مجدد و غیره83820
داري هاي حساب خدمات تهیه گزارش82221
خدمات تهیه متون85954
خدمات تهیه متون و سایر خدمات پشتیبانی دفتري تخصصی85954
هاي مکاتبات جز فهرست ، به)ها دیتابیس(هاي آمار و ارقام و اطالعات  خدمات تهیه مجموعه83990
خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از پایگاه اطالعات73312
هاي غیر معمولی و غیر مالی داراییخدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از سایر 73390
)ها پروانه(خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از عالئم تجاري و امتیازات 73340
هاي کامپیوتري افزار خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از نرم73311
خدمات تهیه مجوز جهت حق استفاده از نسخ اصلی آثار موسیقی، ادبی و نمایش73320
خدمات تهیه مجوز حق استفاده از ابداعات ثبت شده73330
غیر از چاپ برداري به خدمات تهیه نسخه آبی یا اوزالید، فتوکپی و سایر خدمات نسخه85951
خدمات تهیه نقشه83422
خدمات تهیه نقشه زمین83421
ها یا مطالعه سطح زمین خدمات تهیه نقشه83411
هاي ساختمانی غیر مسکونی معماري براي پروژههاي  خدمات تهیه نقشه83213
هاي ساختمانی مسکونی هاي معماري براي پروژه خدمات تهیه نقشه83212
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ها خدمات تهیه و بازدید مالیاتی شرکت82310
ها یا  آب خدمات تهیه و بررسی مجدد انواع نقشه مانند نقشه جاده، ثبتی، ارتفاعی یا توپوگرافی، مسطحاتی، سطح و بستر83422

ها و سایر منابع اطالعاتی برداري، سایر نقشه هاي نقشه هیدروگرافی بر اساس فعالیت
خدمات تهیه و تسلیم گزارش اعتبار85910
)از جمله مالیات ارزش افزوده(هاي مالیاتی  خدمات تهیه و تنظیم انواع اظهارنامه82310
غیر شرکتی و افراد) هاي کسب(هاي تجاري  الیتخدمات تهیه و تنظیم صورت مالیاتی براي فع82320
خدمات تهیه و تنظیم صورت مالیاتی فردي82320
هاي مورد نیاز براي اعمال نظارت مؤثر بر نظام بانکی خدمات تهیه و تنظیم ضوابط، مقررات و چارچوب71110
هاي تبلیغاتی بازاریابی مستقیم دهی برنامه خدمات تهیه و سازمان83612
ها و سایر مدارک مربوط به پرداخت حقوق خدمات تهیه، کنترل و بایگانی دفاتر، گزارش82223
خدمات تیپاکس مرسوالت68120
هاي فلزي خدمات تیز کردن قطعات کار88732
خدمات تیشه و کلنگ تیزکنی88733
 خدمات تیمارستان93113
خدمات ثبت احوال و شناسنامه91111
ثبت شناورهاخدمات 67590
هاي استخدامی خدمات ثبت نام داوطلبان آزمون68113
اي بخش خصوصی هاي چند مرحله خدمات ثبت نام داوطلبان آزمون68113
خدمات ثبت نام داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد68113
خدمات ثبت نام داوطلبان کنکور دانشگاه پیام نور68113
کنکور سراسريخدمات ثبت نام داوطلبان 68113
کارت تلفن همراه خدمات ثبت نام سیم68113
خدمات ثبت نام کارت تردد افاغنه68113
خدمات ثبت نام کارت شناسایی ملی68113
خدمات ثبت نام کارت شناسایی موقت68113
خدمات ثبت نام کد اقتصادي68113
هاي شغلی خدمات ثبت نام متقاضیان استفاده از فرصت68113
خدمات ثبت نام متقاضیان کارت هوشمند سوخت68113
خدمات ثبت و تایید حقوقی82130
هاي بندري بار  در پایانه  جایی بار در کانتیرهاي ویژه جابه  خدمات67110
هاي ریلی بار  در پایانه  جایی بار در کانتیرهاي ویژه جابه  خدمات67110
هاي زمینی بار  در پایانه  کانتیرهاي ویژهجایی بار در  جابه  خدمات67110
هاي هوایی بار  در پایانه  جایی بار در کانتیرهاي ویژه جابه  خدمات67110
هاي بندري بار  جایی بار غیر کانتیري در پایانه خدمات جابه67190
هاي ریلی بار  جایی بار غیر کانتیري در پایانه خدمات جابه67190
هاي زمینی بار  جایی بار غیر کانتیري در پایانه هخدمات جاب67190
هاي هوایی بار  جایی بار غیر کانتیري در پایانه خدمات جابه67190
جایی کاالهاي منزل جابه خدمات 65115
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هاي بندري بار  جایی کانتیر در پایانه جابه  خدمات67110
بارهاي ریلی   جایی کانتیر در پایانه جابه  خدمات67110
هاي زمینی بار  جایی کانتیر در پایانه جابه  خدمات67110
هاي بندري  جایی کانتینر در پایانه خدمات جابه67110
هاي ریلی  جایی کانتینر در پایانه خدمات جابه67110
هاي زمینی  جایی کانتینر در پایانه خدمات جابه67110
هاي هوایی  پایانهجایی کانتینر در  خدمات جابه67110
هاي هوایی بار  جایی کانتینر در پایانه خدمات جابه67110
 جایی مبلمان جابه  خدمات65115
هاي پایانه ها بین محوطه جایی واگن خدمات جابه67310
بناها  جا کردن جابه  خدمات54590
جایی خاک جهت ایجاد دیوار خاکی جابه  خدمات54330
ها جارو کردن خیابانخدمات 94510
بدون اپراتور -خدمات جاره لودر73122
خدمات جامعه داروسازان95120
کش خدمات جامعه مهندسین نقشه95120
تصدي امور دکور و پساویز صحنه -بندي نشده در جاي دیگر خدمات جانبی مرتبط با مقوله سرگرمی طبقه96290
تصدي تجهیزات نور و صدا براي هنرهاي نمایشی -بندي نشده در جاي دیگر سرگرمی طبقهخدمات جانبی مرتبط با مقوله 96290
کاري، پمپ کردن، مسدود کردن و متروکه نمودن چاه گذاري، سیمان خدمات جداره86211
خدمات جداسازي پوست از الشه دام88110
خدمات جداسازي ضایعات خطرناک از کاالهاي استفاده شده89410
خدمات جداسازي طال از خاک ضایعات معادن88902
خدمات جداسازي عسل از موم در کارخانه88169
خدمات جداسازي قسمت قابل استفاده مجدد از کاالهاي استفاده شده89410
خدمات جداکردن طال و نقره از خاک88902
آموز دست  حیوانات  به  شده  جراحی ارایه  خدمات83510
دام  به  شده  جراحی ارایه  خدمات83520
براي بیماران بستري  پزشکان  زیر نظر مستقیم  شده  خدمات جراحی ارایه93111
در مطب  پزشکان  زیر نظر مستقیم  شده  جراحی ارایه  خدمات93121
ارولوژي و کلیه  خدمات جراحی بیمارستان93111
اطفال  خدمات جراحی بیمارستان93111
تخصصی  خدمات جراحی بیمارستان93111
جذامیان  خدمات جراحی بیمارستان93111
پزشکی چشم  خدمات جراحی بیمارستان93111
خدمات جراحی بیمارستان خون و انکولوژي93111
ریوي و سل  خدمات جراحی بیمارستان93111
خدمات جراحی بیمارستان سرطان و خون93111
بیمارستان سوانح و سوختگی خدمات جراحی93111
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عمومی  خدمات جراحی بیمارستان93111
قلب و عروق  خدمات جراحی بیمارستان93111
کلیوي و مجاري ادرار  خدمات جراحی بیمارستان93111
خدمات جراحی بیمارستان گوش، حلق و بینی93111
مسلولین  خدمات جراحی بیمارستان93111
 دندانجراحی  خدمات 93123
 دهان جراحی   خدمات93123
خدمات جراحی لثه93123
)On-line(خدمات جریان صداي برخطی 84322
آهن خدمات جریه راه67390
پرداخت خدمات جست و جو براي استخدام مدیران یا جست و جوي استخدام با پیش85111
هاي مورد  هاي تخصصی و بر اساس ویژگی مدیران ارشد و پستخدمات جست و جو و گزینش تخصصی براي مدیریت اجرایی، 85111

نظر مشتري
خدمات جست و جوي اطالعات85991
هاي موجود بر اساس قرارداد مکتوبی که در آن  خدمات جست و جوي افراد حقیقی حاضر به عقد قرارداد براي تصدي پست85121

خدمات مورد نظر مشتري تصریح شده
وسیله تلفن همراه  وي وب بهخدمات جست و ج84132
سوزي خدمات جسد97310
خدمات جال دادن فلزات88731
خدمات جلوگیري از تخلفات ساختمانی91111
سازي غیر مجاز خدمات جلوگیري از ساختمان91111
در هواپیما  حریق  جلوگیري از گسترش  خدمات67630
خدمات جلوگیري از نشت نفت94219
جمع کردن و ایجاد سیستم خدمات83131
یا قرارداد  الزحمه حق  بها امالک اشتراک زمانی بر اساس آوري اجاره خدمات جمع72213
یا قرارداد  الزحمه حق  بها بر اساس آوري اجاره خدمات جمع72211
ها و مسکوکات منسوخه، مستعمل، فرسوده و ناقص آوري اسکناس خدمات جمع71110
هاي مختلف از جمله  آوري اطالعات در مورد شکل، موقعیت و یا حد و مرز بخشی از سطح زمین به کمک روش عخدمات جم83421

ها برداري دریایی براي تهیه نقشه با استفاده از تئودولیت و از طریق فتوگرامتري و نقشه
وسیله ستاد دیه آوري اعانات به خدمات جمع93590
ملی  پست  تشکیالت  توسطآوري بروشور  خدمات جمع68111
پیک   غیر پستی توسط  آوري بسته خدمات جمع68120
پیک  هاي پستی توسط آوري بسته خدمات جمع68120
ملی  پست  تشکیالت  هاي پستی توسط آوري بسته خدمات جمع68112
جز پزشکی و  به(وري پسماندهاي خطرناک آ ریزي ویژه به منظور جمع آوري پسماند از اماکن صنعتی با برنامه خدمات جمع94212

هاي خاص تصریح شده در قوانین و مقررات جایی با استفاده از تکنیک با نیاز به جابه) بیولوژیکی
آوري پسماندهاي خطرناک با نیاز به  ریزي ویژه به منظور جمع آوري پسماند از اماکن غیرصنعتی با برنامه خدمات جمع94219

هاي خاص تصریح شده در قوانین و مقررات ده از تکنیکجایی با استفا جابه
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آوري سایر پسماندهاي خطرناک از اماکن غیرمسکونی ریزي ویژه به منظور جمع آوري پسماند با برنامه خدمات جمع94211
از پسماندهاي تفکیک  آوري مواد غیر خطرناک قابل بازیافت اعم ریزي ویژه به منظور جمع آوري پسماند با برنامه خدمات جمع94229

شده و درهم، مانند آلومینیم از اماکن غیرمسکونی، طبق یک برنامه زمانی منظم یا منعطف
آوري مواد غیر خطرناک قابل بازیافت اعم از پسماندهاي تفکیک  ریزي ویژه به منظور جمع آوري پسماند با برنامه خدمات جمع94221

آوري از  ، جمع)از مخازن شهري(هاي کناره جدول  آوري از ظرف مسکونی، شامل جمع شده و درهم، مانند آلومینیوم از مناطق
آوري مکانیزه، طبق  و یا جمع) هاي بازیافت غرفه(آوري پسماندهاي قابل بازیافت  آوري از مراکز مخصوص جمع در منازل، جمع

یک برنامه زمانی منظم یا منعطف
آوري مواد غیر خطرناک قابل بازیافت اعم از پسماندهاي تفکیک  ریزي ویژه به منظور جمع برنامهآوري پسماند با  خدمات جمع94229

شده و درهم، مانند آهن از اماکن غیرمسکونی، طبق یک برنامه زمانی منظم یا منعطف
فت اعم از پسماندهاي تفکیک آوري مواد غیر خطرناک قابل بازیا ریزي ویژه به منظور جمع آوري پسماند با برنامه خدمات جمع94221

آوري از در  ، جمع)از مخازن شهري(هاي کناره جدول  آوري از ظرف شده و درهم، مانند آهن از مناطق مسکونی، شامل جمع
آوري مکانیزه، طبق یک  و یا جمع) هاي بازیافت غرفه(آوري پسماندهاي قابل بازیافت  آوري از مراکز مخصوص جمع منازل، جمع
ی منظم یا منعطفبرنامه زمان

آوري مواد غیر خطرناک قابل بازیافت اعم از پسماندهاي تفکیک  ریزي ویژه به منظور جمع آوري پسماند با برنامه خدمات جمع94229
از اماکن غیرمسکونی، طبق یک برنامه زمانی منظم یا ) مثل چمن(محوطه /شده و درهم، مانند پسماندهاي ارگانیکی حیاط

منعطف
آوري مواد غیر خطرناک قابل بازیافت اعم از پسماندهاي تفکیک  ریزي ویژه به منظور جمع آوري پسماند با برنامه خدمات جمع94221

هاي کناره  آوري از ظرف از مناطق مسکونی، شامل جمع) مثل چمن(محوطه /شده و درهم، مانند پسماندهاي ارگانیکی حیاط
هاي  غرفه(آوري پسماندهاي قابل بازیافت  آوري از مراکز مخصوص جمع نازل، جمعآوري از در م ، جمع)از مخازن شهري(جدول 
آوري مکانیزه، طبق یک برنامه زمانی منظم یا منعطف و یا جمع) بازیافت

 آوري مواد غیر خطرناک قابل بازیافت اعم از پسماندهاي تفکیک ریزي ویژه به منظور جمع آوري پسماند با برنامه خدمات جمع94229
شده و درهم، مانند پالستیک از اماکن غیرمسکونی، طبق یک برنامه زمانی منظم یا منعطف

آوري مواد غیر خطرناک قابل بازیافت اعم از پسماندهاي تفکیک  ریزي ویژه به منظور جمع آوري پسماند با برنامه خدمات جمع94221
آوري از  ، جمع)از مخازن شهري(هاي کناره جدول  از ظرف آوري شده و درهم، مانند پالستیک از مناطق مسکونی، شامل جمع

آوري مکانیزه، طبق  و یا جمع) هاي بازیافت غرفه(آوري پسماندهاي قابل بازیافت  آوري از مراکز مخصوص جمع در منازل، جمع
یک برنامه زمانی منظم یا منعطف

آوري مواد غیر خطرناک قابل بازیافت اعم از پسماندهاي تفکیک  ریزي ویژه به منظور جمع آوري پسماند با برنامه خدمات جمع94229
شده و درهم، مانند شیشه از اماکن غیرمسکونی، طبق یک برنامه زمانی منظم یا منعطف

آوري مواد غیر خطرناک قابل بازیافت اعم از پسماندهاي تفکیک  ریزي ویژه به منظور جمع آوري پسماند با برنامه خدمات جمع94221
آوري از در  ، جمع)از مخازن شهري(هاي کناره جدول  آوري از ظرف و درهم، مانند شیشه ازمناطق مسکونی، شامل جمع شده

آوري مکانیزه، طبق یک  و یا جمع) هاي بازیافت غرفه(آوري پسماندهاي قابل بازیافت  آوري از مراکز مخصوص جمع منازل، جمع
برنامه زمانی منظم یا منعطف

آوري مواد غیر خطرناک قابل بازیافت اعم از پسماندهاي تفکیک  ریزي ویژه به منظور جمع آوري پسماند با برنامه جمعخدمات 94229
شده و درهم، مانند کاغذ از اماکن غیرمسکونی، طبق یک برنامه زمانی منظم یا منعطف

غیر خطرناک قابل بازیافت اعم از پسماندهاي تفکیک آوري مواد  ریزي ویژه به منظور جمع آوري پسماند با برنامه خدمات جمع94221
آوري از در  ، جمع)از مخازن شهري(هاي کناره جدول  آوري از ظرف شده و درهم، مانند کاغذ از مناطق مسکونی، شامل جمع

زه، طبق یک آوري مکانی و یا جمع) هاي بازیافت غرفه(آوري پسماندهاي قابل بازیافت  آوري از مراکز مخصوص جمع منازل، جمع
برنامه زمانی منظم یا منعطف
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آوري مواد غیر خطرناک قابل بازیافت اعم از پسماندهاي تفکیک  ریزي ویژه به منظور جمع آوري پسماند با برنامه خدمات جمع94229

شده و درهم، مانند مقوا از اماکن غیرمسکونی، طبق یک برنامه زمانی منظم یا منعطف
آوري مواد غیر خطرناک قابل بازیافت اعم از پسماندهاي تفکیک  ریزي ویژه به منظور جمع پسماند با برنامهآوري  خدمات جمع94221

آوري از در  ، جمع)از مخازن شهري(هاي کناره جدول  آوري از ظرف شده و درهم، مانند مقوا از مناطق مسکونی، شامل جمع
آوري مکانیزه، طبق یک  و یا جمع) هاي بازیافت غرفه(ابل بازیافت آوري پسماندهاي ق آوري از مراکز مخصوص جمع منازل، جمع

برنامه زمانی منظم یا منعطف
ریزي ویژه با برنامه) پسماندهاي آناتومی(آوري پسماندهاي پاتولوژیکی  خدمات جمع94211
ریزي ویژه ا برنامهب) پسماندهاي تیز مانند سرنگ و چاقوي جراحی(آوري پسماندهاي پاتولوژیکی  خدمات جمع94211
ریزي ویژه با برنامه) پسماندهاي غیرآناتومی(آوري پسماندهاي پاتولوژیکی  خدمات جمع94211
ریزي ویژه با برنامه) بیولوژیکی(آوري پسماندهاي زیستی  خدمات جمع94211
ویژه ریزي با برنامه) هاي پزشکی پسماند آزمایشگاه(آوري پسماندهاي زیستی  خدمات جمع94211
ریزي ویژه با برنامه) ها پسماند عفونی بیمارستان(آوري پسماندهاي زیستی  خدمات جمع94211
ریزي ویژه با برنامه) هاي پزشکی پسماند مطب(آوري پسماندهاي زیستی  خدمات جمع94211
ژهریزي وی با برنامه)پزشکی هاي دندان پسماند مطب(آوري پسماندهاي زیستی  خدمات جمع94211
آوري تصویر و متن خدمات جمع89122
آوري دیتا توسط ماهواره خدمات جمع83421
ملی  پست  تشکیالت  توسط  آوري روزنامه خدمات جمع68111
و الي  و گل  آوري سنگ جمع  خدمات54232
هاي سودمند حساب آوري صورت خدمات جمع85920
آوري ضایعات خطرناک خدمات جمع94219
ملی  پست  تشکیالت  ها توسط آوري کتب کتابخانه خدمات جمع68111
ملی  پست  تشکیالت  آوري کتب نهضت سواد آموزي توسط خدمات جمع68111
آوري مالیات و عوارض بر کاالها خدمات جمع91112
ملی  پست  تشکیالت  توسط  آوري مجالت خدمات جمع68111
ملی  پست  تشکیالت  آب، برق و گاز توسط) قرائت کنتور(مصرف آوري میزان  خدمات جمع68111
پیک   توسط  آوري نامه خدمات جمع68120
ملی  پست  تشکیالت  توسط  آوري نامه خدمات جمع68111
آوري نخاله جمع  خدمات54330
ملی  پست  تشکیالت  ها توسط آوري نسخ پزشکان و داروخانه خدمات جمع68111
ملی  پست  تشکیالت  ادواري توسط  آوري نشریات خدمات جمع68111
ملی  پست  تشکیالت  هاي چاپی توسط نوشته آوري  خدمات جمع68111
آوري و بازیافت مواد خدمات جمع91111
آوري و تصفیه فاضالب خدمات جمع94110
هاي صنعتی آوري و حمل ضایعات بدون خطر از کارگاه خدمات جمع94229
هاي بازرگانی خطر از کارگاه آوري و حمل ضایعات بدون خدمات جمع94229
خطر از خانوارها آوري و حمل ضایعات کم خدمات جمع94221
هاي بازرگانی خطر از کارگاه آوري و حمل ضایعات کم خدمات جمع94229
هاي صنعتی خطر از کارگاه آوري و حمل ضایعات کم خدمات جمع94229
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آوري و حمل و نقل ضایعات بدون خطر از خانوار خدمات جمع94221
آوري و حمل و نقل فاضالب انسانی خدمات جمع94110
آوري و حمل و نقل فاضالب صنعتی خدمات جمع94110
آوري، تجهیز، پرورش و تمرکز اطالعات مختلف مورد نیاز نظام بانکی کشور خدمات جمع71110
بافی خدمات جوراب88223
هاي گیاهی خدمات جوشاندن روغن88140
کاري اتصاالت فلزي خدمات جوش54550
کاري اسکلت بام خدمات جوش54522
ساختمان  کاري اسکلت خدمات جوش54521
هاي بتن مسلح کاري فوالد براي پروژه خدمات جوش54540
)On-line(هاي برخطی  خدمات جوک84399
شهروندان استانداريخدمات جهت رفاه 91111
زنی آیینه خدمات جیوه88531
خدمات چاپ89121
خدمات چاپ پارچه88213
هاي نساجی خدمات چاپ پارچه88213
هاي صنعتی خدمات چاپ پالک88739
خدمات چاپ تریکو88213
خدمات چاپ جعبه88322
دیجیتال هاي خدمات چاپ رنگی تصاویر گرفته شده از فیلم یا رسانه83820
خدمات چاپ روزنامه89121
خدمات چاپ روي پالستیک و بدنه اتومبیل و کفی88520
خدمات چاپ روي ظروف پالستیکی88520
خدمات چاپ روي مواد پالستیک88520
خدمات چاپ سیلک رویه کفش88233
چاپ تریکو -خدمات چاپ سیلکاسکرین88213
بافته شدهخدمات چاپ عکس روي لباس 88213
خدمات چاپ عکس روي لباس دوخته شده88213
خدمات چاپ کاالي نساجی حاضري88213
خدمات چاپ کتاب89121
خدمات چاپ کیف پالستیکی88520
خدمات چاپ مارک روي رویه کفش88233
خدمات چاپ مستقیم روي پالستیک، شیشه، فلز، چوب یا سرامیک89121
ظهور عکس و فیلم سیاه و سفیدخدمات چاپ و 83820
دوزي خدمات چارق88233
هاي معدن هاي سر چاه مرتبط با فعالیت هاي استخراج و دکل خدمات چاه54261
کنی در کارخانه خدمات چاي خشک88169
خدمات چت اینترنتی84290
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چتربازي  خدمات96590
کاري کفش خدمات چرخ88233
پوشاکخدمات چروک کردن 88213
پذیر دیوار هاي انعطاف خدمات چسباندن کاغذ دیواري و دیگر پوشش54750
هاي آب معدنی خدمات چشمه97230
)گذاران سایر سپرده(خدمات چک 71122
)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(خدمات چک 71121
)گذاران سایر سپرده(خدمات چک بین بانکی 71122
)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(بین بانکی خدمات چک 71121
)گذاران سایر سپرده(خدمات چک فاکس 71122
)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(خدمات چک فاکس 71121
کاري آهن و فوالد خدمات چکش88601
دوانی فرش خدمات چله88216
کشی پارچه خدمات چله88212
هاي دام و طیور گوسفندان و مراقبت و مدیریت گلهخدمات چیدن پشم 86121
خدمات چیدن میوه درختان86119
دوزي خدمات حاشیه88219
هاي ارتباطی مخابراتی با سیم خدمات حامل84110
سیم هاي ارتباطی مخابراتی بی خدمات حامل84110
هاي رادیویی تلفن همراه خدمات حامل84131
تأدیب دولتخدمات حبس و 91280
تراشی سنگ -خدمات حجاري88537
دیده به طریق مکانیکی یا توسط حشرات و بذرهاي نارس خدمات حذف مواد غیر بذر و بذرهاي ریز، بذرهاي آسیب86112
هاي حقوقی جز موارد مرتبط با جریان خدمات حراج به85999
خدمات حراست85250
اي سازهاي ساخت فوالد  خدمات حرفه54550
خدمات حریر نما کردن پوشاک88213
خدمات حزب اعتدال و توسعه95920
داري خدمات حساب82221
رسی مالی خدمات حساب82210
شود داري می عنوان امانت نگه رسی و تأیید اوراق بهادار مشتري که به خدمات حساب71542
خدمات حصیربافی88319
جز براي استخراج نفت و گاز کاري، به در ارتباط با عملیات معدنخدمات حفاري آزمایشی 86219
خدمات حفاري آزمایشی و اکتشاف در ارتباط با استخراج نفت و گاز86211
شناسی و مانند آن برداري براي مقاصد ساختمانی، زمین فیزیکی، زمین خدمات حفاري آزمایشی و نمونه54320
کشی هاي زه ها یا لوله عبور کابلخدمات حفاري افقی براي 54320
کشی حفاري زه  خدمات54320
حفاري قنات  خدمات54341
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خدمات حفاظت از طبیعت و مناظر94900
)…قلعه و صدر، قوري علی(خدمات حفاظت از غارهاي طبیعی تحت نظارت 96422
صورت انواع کنسرو خدمات حفاظت از فساد گوشت و محصوالت گوشتی به88110
ها صورت سایر روش خدمات حفاظت از فساد گوشت و محصوالت گوشتی به88110
صورت سوسیس و کالباس خدمات حفاظت از فساد گوشت و محصوالت گوشتی به88110
ها ها به روش شوریجات و ترشی ها و سبزي خدمات حفاظت از فساد میوه88130
خدمات حفاظت امنیتی85250
شناسی و جانورشناسی هاي گیاه باغخدمات حفاظت 96421
خدمات حفاظت در مقابل سرقت از فروشگاه85210
خدمات حفاظت مدنی توسط پرسنل نیروي زمینی یا پلیس91260
ها و مناطق حفاظت شده داري پارک خدمات حفاظت و نگه96422
هاي ملی داري پارک خدمات حفاظت و نگه96422
هاي ساختمانی مختلف متعارف براي طرحخدمات حفر آبروهاي 54330
کشی حفر افقی چاه براي زه  خدمات54320
حفر افقی چاه براي عبور کابل  خدمات54320
عمیق عمیق و نیمه  هاي آب حفر انواع چاه  خدمات54341
حفر چاه آزمایشی  خدمات54320
کشاورزي  هاي آب حفر چاه  خدمات54341
کشی محوطه کارگاه کانال براي زهخدمات حفر 54320
اي و غیره هاي مختلف جاده کشی شهري، فعالیت هاي ترانشه براي تأسیسات شهري، زه خدمات حفر کانال54330
ها  حفر گودال  خدمات54330
خدمات حفظ انضباط و نظارت بر بازارهاي مالی و شرکت کنندگان در بازارهاي مالی71552
هاي پولی، ارزي و طالي بانک مرکزي داري اندوخته نگه خدمات حفظ و71110
داري خزانه جواهرات ملی خدمات حفظ و نگه71110
خدمات حکاکی روي چوب88319
خدمات حکاکی شیشه88531
خدمات حکاکی فلزات قیمتی88902
خدمات حکمیت در مورد منازعات82191
خدمات حالجی پشم88211
پنبهخدمات حالجی 88211
هاي ترکی خدمات حمام97230
هاي سونا و بخار خدمات حمام97230
ها از نوع غیر جنایی خدمات حمایت حقوقی موکالن پرونده82120
 با آمبوالنس  خدمات حمل بیماران93194
خدمات حمل تفریحی روي آب64133
خدمات حمل ریلی حیوانات زنده65126
ریزي نشده توسط اتوبوس طوالنی برنامهخدمات حمل مسافت 64223
خدمات حمل مسافر دربستی داخل و خارج شهر64116
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دار ویژه تانکر هاي  در واگن  آهن با راه  فله  صورت خدمات حمل و نقل آب به65122
هاي تانکردار توسط کامیون  فله  صورت خدمات حمل و نقل آب به65112
 در ساحل  آرد فلهخدمات حمل و نقل آبی 65219
 در ماوراي اقیانوس   خدمات حمل و نقل آبی آرد فله65219
 ویژه  داراي ساخت  کننده کانتینرهاي حمل  توسط  در ساحل  خدمات حمل و نقل آبی اقالم65213
هاي کانتینربر کشتی  توسط   خدمات حمل و نقل آبی بار کانتینري در ساحل65213
هاي کانتینربر کشتی  توسط  نقل آبی بار کانتینري در ماوراي اقیانوس خدمات حمل و65213
 هاي پستی در ساحل خدمات حمل و نقل آبی بسته65219
 در ماوراي اقیانوس هاي پستی  خدمات حمل و نقل آبی بسته65219
 تانکرهاي ویژه  هاي داخلی توسط بنزین در آب خدمات حمل و نقل آبی 65222
 تانکرهاي ویژه  توسط  خدمات حمل و نقل آبی بنزین در ساحل65212
 تانکرهاي ویژه  توسط  خدمات حمل و نقل آبی بنزین در ماوراي اقیانوس65212
 تانکرهاي ویژه  روغن نباتی در ساحل توسط آبی   و نقل  خدمات حمل65212
 تانکرهاي ویژه  توسط آبی روغن نباتی در ماوراي اقیانوس  و نقل  خدمات حمل65212
 در ساحل  فله  سنگ خدمات حمل و نقل آبی زغال65219
 در ماوراي اقیانوس فله   سنگ خدمات حمل و نقل آبی زغال65219
. است  بندي نشده که در جاي دیگر طبقه  در ماوراي اقیانوس بار   خدمات حمل و نقل آبی سایر انواع65219
 تانکرهاي ویژه  توسط در ساحل   سایر بارهاي مایع  آبی   لو نق خدمات حمل 65212
 تانکرهاي ویژه  توسط در ماوراي اقیانوس    آبی سایربارهاي مایع  و نقل  خدمات حمل65212
 در ساحل  فله  خدمات حمل و نقل آبی سیمان65219
 در ماوراي اقیانوس فله   خدمات حمل و نقل آبی سیمان65219
 در ساحل  فله  خدمات حمل و نقل آبی غالت65219
 در ماوراي اقیانوس فله   خدمات حمل و نقل آبی غالت65219
 در ساحل  خدمات حمل و نقل آبی کاالهاي خشک فله65219
 در ماوراي اقیانوس   خدمات حمل و نقل آبی کاالهاي خشک فله65219
 دار شناورهاي یخچال  وسیله به  در ساحلخدمات حمل و نقل آبی کاالهاي منجمد 65211
. است سرد شده   صورتی ویژه به  هایی که  در محفظه  خدمات حمل و نقل آبی کاالهاي منجمد در ساحل65211
 دار شناورهاي یخچال  وسیله به  خدمات حمل و نقل آبی کاالهاي منجمد در ماوراي اقیانوس65211
. است سرد شده   صورتی ویژه به  هایی که  در محفظه  االهاي منجمد در ماوراي اقیانوسخدمات حمل و نقل آبی ک65211
 تانکرهاي ویژه  توسط  خدمات حمل و نقل آبی گاز طبیعی در ساحل65212
 تانکرهاي ویژه  خدمات حمل و نقل آبی گاز طبیعی در ماوراي اقیانوس توسط65212
 تانکرهاي ویژه  توسط  مایع در ساحلخدمات حمل و نقل آبی گاز 65212
 تانکرهاي ویژه  خدمات حمل و نقل آبی گاز مایع در ماوراي اقیانوس توسط65212
 تانکرهاي ویژه  هاي داخلی توسط خدمات حمل و نقل آبی گازوئیل در آب65222
 تانکرهاي ویژه  توسط  خدمات حمل و نقل آبی گازوئیل در ساحل65212
 تانکرهاي ویژه  توسط  مات حمل و نقل آبی گازوئیل در ماوراي اقیانوسخد65212
 در ساحل  فله  خدمات حمل و نقل آبی ماسه65219
 در ماوراي اقیانوس   فله  خدمات حمل و نقل آبی ماسه65219
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 تانکرهاي ویژه  توسط  در ساحل  خدمات حمل و نقل آبی متان65212
 تانکرهاي ویژه  توسط  در ماوراي اقیانوس  آبی متان خدمات حمل و نقل65212
 تانکرهاي ویژه  توسط  نفتی در ساحل  شده  پاالیش  آبی محصوالت  و نقل  خدمات حمل65212
 تانکرهاي ویژه  نفتی در ماوراي اقیانوس توسط  شده  پاالیش  آبی محصوالت  و نقل  خدمات حمل65212
 در ساحل  آبی نامهخدمات حمل و نقل 65219
 در ماوراي اقیانوس   خدمات حمل و نقل آبی نامه65219
 تانکرهاي ویژه  توسط  در ساحل  خام  خدمات حمل و نقل آبی نفت65212
 تانکرهاي ویژه  در ماوراي اقیانوس توسط  خام  خدمات حمل و نقل آبی نفت65212
 تانکرهاي ویژه  هاي داخلی توسط آبسفید در   خدمات حمل و نقل آبی نفت65222
 تانکرهاي ویژه  توسط  سفید در ساحل  خدمات حمل و نقل آبی نفت65212
 تانکرهاي ویژه  توسط  سفید در ماوراي اقیانوس  خدمات حمل و نقل آبی نفت65212
 آهن راه  توسط  صورت فله به  خدمات حمل و نقل آرد65125
 آهن راه  اتومبیل توسط خدمات حمل و نقل65129
اي تخصصی جاده  نقلیه  وسایل  توسط  خدمات حمل و نقل اتومبیل65119
ملی  پست  تشکیالت  ها توسط خدمات حمل و نقل احکام و اوراق قضایی68111
ملی  پست  تشکیالت  ها توسط خدمات حمل و نقل اخطاریه68111
 دار ویژه هاي تانکر در واگن  آهن با راه  فله  صورت بهگاز   خدمات حمل و نقل انواع65122
دار شناورهاي یخچال  هاي داخلی توسط خدمات حمل و نقل بار در آب65221
. است  بندي نشده در جاي دیگر طبقه  هاي داخلی که خدمات حمل و نقل بار در آب65229
هاي مجهز به شاسی براي کانتینر وسیله کامیون هاي مخصوص به بندي و نقل بار در بسته  خدمات حمل65113
آهن  هاي بیلبه با راه وسیله واگن هاي مخصوص به بندي و نقل بار در بسته  خدمات حمل65123
نرهاي مجهز به شاسی براي کانتی وسیله کامیون هاي مخصوص به و نقل بار در جعبه  خدمات حمل65113
آهن  هاي بیلبه با راه وسیله واگن هاي مخصوص به  و نقل بار در جعبه  خدمات حمل65123
هاي مجهز به شاسی براي کانتینر وسیله کامیون و نقل بار در کانتینر به  خدمات حمل65113
هاي داخلی خدمات حمل و نقل بار کانتینري در آب65229
حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافیخدمات حمل و نقل بار و 64231
فریک و باال بر اسکی  ، تله کابین خدمات حمل و نقل بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافی با قطار کابلی، تله64119

زمانی  داراي برنامه
هاي داخلی ضافی توسط اتوبوس دریایی درآبخدمات حمل و نقل بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه ا64121
جز اتوبوس دریایی  هر شناوري به  خدمات حمل و نقل بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافی توسط64129

هاي داخلی در آب) هوورکرافت و هیدروفیل(
اي تخصصی جاده  نقلیه  وسایل  توسط  خدمات حمل و نقل بتن65117
ملی  پست  تشکیالت  بروشور توسط  خدمات حمل و نقل68111
آهن و خدمات تحویل و پیک جز راه اي به وسایل خدمات حمل و نقل جاده  خدمات حمل و نقل بسته توسط65116
ملی  پست  تشکیالت  هاي پستی توسط خدمات حمل و نقل بسته68112
دار ویژه هاي تانکر در واگن  آهن با راه  فله  صورت خدمات حمل و نقل بنزین به65122
هاي تانکردار توسط کامیون  فله  صورت خدمات حمل و نقل بنزین به65112
خدمات حمل و نقل بیماران با پرسنل پزشکی93194
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خدمات حمل و نقل بیماران با تجهیزات تنفس مصنوعی93194
خدمات حمل و نقل بیماران بدون پرسنل پزشکی93194
خدمات حمل و نقل بیماران بدون تجهیزات تنفس مصنوعی93194
آهن راه  شهري اثاث همراه مسافر با  خدمات حمل و نقل بین64210
 آهن راه  حیوانات همراه مسافر با شهري   خدمات حمل و نقل بین64210
بدون پرداخت هزینه اضافیزمانی بار و حیوانات همراه مسافر  خدمات حمل و نقل بین شهري داراي برنامه 64221
 آهن راه  شهري سایر وسایل همراه مسافر با  خدمات حمل و نقل بین64210
زمانی  برقی داراي برنامه  اتوبوس  شهري مسافر توسط  خدمات حمل و نقل بین64221
 خاص  زمانی با هدف  برقی داراي برنامه  اتوبوس  بین شهري مسافر توسط  خدمات حمل و نقل 64222
زمانی  اتوبوس داراي برنامه  شهري مسافر توسط  خدمات حمل و نقل بین64221
 خاص  زمانی با هدف  داراي برنامه  اتوبوس  بین شهري مسافر توسط خدمات حمل و نقل 64222
زمانی شهري مسافر توسط ترامواي داراي برنامه  بین خدمات حمل و نقل 64221
زمانی  بوس داراي برنامه مینی  بین شهري مسافر توسط نقل خدمات حمل و 64221
 خاص  زمانی با هدف  بوس داراي برنامه مینی  بین شهري مسافر توسط خدمات حمل و نقل 64222
 آهن راه  شهري وسیله نقلیه همراه مسافر با خدمات حمل و نقل بین 64210
در هر مسافت  منزل  اي اثاث خدمات حمل و نقل جاده65115
. است  بندي نشده در جاي دیگر طبقه  غیر تخصصی که  نقلیه  وسایل  اي بار توسط خدمات حمل و نقل جاده65119
دار یخچال  نقلیه  وسایل  اي بار توسط خدمات حمل و نقل جاده65111
.شود می  کشیده  انسان  وسیله به  اي که نقلیه  وسایل  اي بار توسط خدمات حمل و نقل جاده65114
.شود می  کشیده  حیوان  وسیله به  اي که نقلیه  وسایل  اي بار توسط خدمات حمل و نقل جاده65114
 هاي تانکر ویژه در کامیون  فله  صورت مایعات به  اي سایر انواع خدمات حمل و نقل جاده65112
 هاي ویژه توسط کامیون  فله  صورت اي سایر گازها به خدمات حمل و نقل جاده65112
 سرد شده  صورتی ویژه هایی که به وسیله اتومبیل به  اي کاالهاي منجمد یا سرد شده خدمات حمل و نقل جاده65111
 هاي ویژه در کامیون   فله  صورت اي گاز طبیعی به خدمات حمل و نقل جاده65112
ملی  پست  تشکیالت  بگیران توسط خدمات حمل و نقل حقوق مستمري68111
ملی  پست  تشکیالت  هاي آرد نانوایان توسط خدمات حمل و نقل حواله68111
اي تخصصی جاده  نقلیه  وسایل  توسط  خدمات حمل و نقل حیوانات مزرعه65118
آموزان توسط سرویس مدارس خدمات حمل و نقل دانش64114
ها دانشگاه خدمات حمل و نقل دانشجویان توسط سرویس64114
از طریق خط لوله  سنگ زغال  خدمات حمل و نقل دوغاب65139
ملی  پست  تشکیالت  توسط  روزنامه  خدمات حمل و نقل68111
دار ویژه هاي تانکر در واگن  آهن با راه  فله  صورت خدمات حمل و نقل روغن نباتی به65122
هاي تانکردار توسط کامیون  فله  صورت خدمات حمل و نقل روغن نباتی به65112
 آهن راه  توسط  صورت فله به  سنگ خدمات حمل و نقل زغال65125
اي جاده  نقلیه  وسایل  فله توسط  صورت به  سنگ خدمات حمل و نقل زغال65117
 آهن راه  توسط خدمات حمل و نقل سایر بارها 65129
جز آب و بخار آب طریق خط لوله بهخدمات حمل و نقل سایر کاالها از 65139
تانکر  هاي داخلی توسط خدمات حمل و نقل سایر مایعات در آب65222
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دار ویژه هاي تانکر در واگن  آهن با راه  فله  صورت مایعات به  خدمات حمل و نقل سایرانواع65122
 آهن راه  توسط  صورت فله به  خدمات حمل و نقل سیمان65125
اي جاده  نقلیه  وسایل  فله توسط  صورت به  مات حمل و نقل سیمانخد65117
ملی  پست  تشکیالت  کارت تلفن همراه توسط سیم   خدمات حمل و نقل68111
هاي تعاونی مسافربري خدمات حمل و نقل شرکت64221
بدون پرداخت هزینه اضافیزمانی بار و حیوانات همراه مسافر  داراي برنامه  شهري  خدمات حمل و نقل 64112
 آهن، مترو یا منوریل راه  خدمات حمل و نقل شهري سایر وسایل همراه مسافر با64111
آهن، مترو یا منوریل راه  خدمات حمل و نقل شهري و حومه شهري اثاث همراه مسافر با64111
آهن، مترو یا منوریل راهحیوانات همراه مسافر با  خدمات حمل و نقل شهري و حومه شهري 64111
زمانی  شهري مسافر با اتوبوس برقی داراي برنامه  خدمات حمل و نقل شهري و حومه64112
زمانی شهري مسافر با اتوبوس داراي برنامه   خدمات حمل و نقل شهري و حومه64112
اتوبوسرانیشهري مسافر با اتوبوس شرکت واحد   خدمات حمل و نقل شهري و حومه64112
زمانی  شهري مسافر با تراموا داراي برنامه  شهري و حومه خدمات حمل و نقل 64112
مترو  خدمات حمل و نقل شهري و حومه شهري مسافر با64111
منوریل  خدمات حمل و نقل شهري و حومه شهري مسافر با64111
زمانی  بوس داراي برنامه مینیشهري مسافر با   خدمات حمل و نقل شهري و حومه64112
ملی  پست  تشکیالت  ها توسط حساب بانک خدمات حمل و نقل صورت68111
 آهن راه  توسط  صورت فله به  خدمات حمل و نقل غالت65125
اي جاده  نقلیه  وسایل  فله توسط  صورت به  خدمات حمل و نقل غالت65117
نفتی از طریق خط لولههاي  خدمات حمل و نقل فراورده65131
خدمات حمل و نقل فضایی65320
ملی  پست  تشکیالت  قبوض آب، برق، گاز و تلفن توسط   خدمات حمل و نقل68111
خدمات حمل و نقل قیر65117
ملی  پست  تشکیالت  شهري خدمات درمانی توسط خدمات حمل و نقل کارت بیمه بستري68111
ملی  پست  تشکیالت  هاي کد اقتصادي توسط کارتخدمات حمل و نقل 68111
خدمات حمل و نقل کارگران توسط سرویس کارخانجات64114
خدمات حمل و نقل کارمندان توسط سرویس ادارات64114
 سرد شده  صورت ویژه به  هایی که در واگن  آهن راه  خدمات حمل و نقل کاالهاي منجمد توسط65121
هاي داخلی در آب   سرد شده  صورتی ویژه به  هایی که نقل کاالهاي منجمد در محفظه خدمات حمل و65221
خدمات حمل و نقل کاالهاي وارداتی65117
خدمات حمل و نقل کاالي تجاري65117
ملی  پست  تشکیالت  ها توسط خدمات حمل و نقل کتب کتابخانه68111
ملی  پست  تشکیالت  ي توسطخدمات حمل و نقل کتب نهضت سواد آموز68111
خدمات حمل و نقل گاز طبیعی از طریق خط لوله65131
 هاي داخلی در تانکرهاي ویژه خدمات حمل و نقل گاز طبیعی در آب65222
 هاي داخلی در تانکرهاي ویژه در آب  فله  صورت خدمات حمل و نقل گاز مایع به65222
 هاي داخلی در تانکرهاي ویژه در آب  خدمات حمل و نقل گاز متان65222
دار ویژه هاي تانکر در واگن  آهن با راه  فله  صورت خدمات حمل و نقل گازوئیل به65122
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هاي تانکردار توسط کامیون  فله  صورت خدمات حمل و نقل گازوئیل به65112
 آهن راه  توسط  صورت فله به  خدمات حمل و نقل ماسه65125
اي جاده  نقلیه  وسایل  فله توسط  صورت به  خدمات حمل و نقل ماسه65117
هاي سنگین خدمات حمل و نقل ماشین65119
اي تخصصی جاده  نقلیه  وسایل  توسط  شده  تغلیظ  خدمات حمل و نقل ماکادام65117
ملی  پست  تشکیالت  توسط  مجالت   خدمات حمل و نقل68111
ملی  پست  تشکیالت  قل مجوز صادرات و واردات کاال توسطخدمات حمل و ن68111
شیمیایی از طریق خط لوله  خدمات حمل و نقل محصوالت65139
خدمات حمل و نقل محصوالت غذایی65117
خدمات حمل و نقل محصوالت کشاورزي65117
 تانکرهاي ویژههاي داخلی در  در آب  شده  نفتی پاالیش  خدمات حمل و نقل محصوالت65222
خدمات حمل و نقل محموالت سبک و سنگین65117
خدمات حمل و نقل مرکبات65117
خدمات حمل و نقل مسافر از بندري به بندر دیگر64239
شهري داراي برنامه زمانی  خدمات حمل و نقل مسافر با اتوبوس براي مشاهده نقاط دیدنی64119
داراي برنامه زمانی  با باالبر اسکیخدمات حمل و نقل مسافر 64119
داراي برنامه زمانی  فریک خدمات حمل و نقل مسافر با تله64119
داراي برنامه زمانی  کابین خدمات حمل و نقل مسافر با تله64119
اي برنامه زمانیبندي نشده در جاهاي دیگر و دار زمینی طبقه  خدمات حمل و نقل مسافر با سایر وسایل نقلیه مکانیزه64119
خدمات حمل و نقل مسافر با قایق64239
خدمات حمل و نقل مسافر با قطار کابلی داراي برنامه زمانی64119
جز اتوبوس دریایی خدمات حمل و نقل مسافر با کشتی به64239
خدمات حمل و نقل مسافر با لنج64239
دریایی شامل حمل و نقل، گردش و تدارک غذا بدون دریافت وجه جداگانههاي  خدمات حمل و نقل مسافر براي گردش64232
 خاص  زمانی با هدف  اتوبوس برقی شهري و حومه شهري داراي برنامه  خدمات حمل و نقل مسافر توسط64114
 خاص  زمانی با هدف  اتوبوس شهري و حومه شهري داراي برنامه  خدمات حمل و نقل مسافر توسط64114
 خاص  زمانی با هدف  مسافر توسط ترامواي بین شهري داراي برنامه خدمات حمل و نقل 64222
  خاص  زمانی با هدف مسافر توسط ترامواي شهري و حومه شهري داراي برنامه خدمات حمل و نقل 64114
خدمات حمل و نقل مسافر توسط حیوانات64119
که با رانندهخدمات حمل و نقل مسافر توسط درش64117
خدمات حمل و نقل مسافر توسط دلیجان با راننده64117
خدمات حمل و نقل مسافر توسط دوچرخه64119
هاي داخلی شناورهاي گشت در آب  خدمات حمل و نقل مسافر توسط64122
 هاي داخلی هاي تماشاي مناظر در آب شناوري  توسط  خدمات حمل و نقل مسافر64122
خدمات حمل و نقل مسافر توسط کالسکه با راننده64117
خدمات حمل و نقل مسافر توسط گاري با راننده64117
خدمات حمل و نقل مسافر توسط موتورسیکلت64119
 خاص  زمانی با هدف  بوس شهري و حومه شهري داراي برنامه مینی  خدمات حمل و نقل مسافر توسط64114
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)هوورکرافت و هیدروفیل(جز اتوبوس دریایی  هر شناوري به  داخلی توسط  هاي راه مسافر در آبخدمات حمل و نقل 64129
هوورکرافت  داخلی توسط  هاي راه خدمات حمل و نقل مسافر در آب64121
تاکسی آبی  توسط  هاي داخلی خدمات حمل و نقل مسافر در آب64129
) هوورکرافت و هیدروفیل(جز اتوبوس دریایی  هر شناوري به  توسط  خدمات حمل و نقل مسافر در رودخانه64129
 هوورکرافت  توسط  خدمات حمل و نقل مسافر در رودخانه64121
 هیدروفیل  ها توسط خدمات حمل و نقل مسافر در رودخانه64121
هوورکرافت  توسط  خدمات حمل و نقل مسافر در ساحل64231
هیدروفیل  توسط  مسافر در ساحلخدمات حمل و نقل 64231
هیدروفیل  داخلی توسط  هاي راه خدمات حمل و نقل مسافر در سایر آب64121
)هوورکرافت و هیدروفیل(جز اتوبوس دریایی  هر شناوري به  داخلی توسط  هاي خدمات حمل و نقل مسافر در سایر آب64129
هوورکرافت  اخلی توسطد  هاي خدمات حمل و نقل مسافر در سایر آب64121
هیدروفیل  داخلی توسط  هاي خدمات حمل و نقل مسافر در سایر آب64121
هوورکرافت  توسط  خدمات حمل و نقل مسافر در ماوراي اقیانوس64231
هیدروفیل  خدمات حمل و نقل مسافر در ماوراي اقیانوس توسط64231
)هوورکرافت و هیدروفیل(جز اتوبوس دریایی  هر شناوري به  توسط  خدمات حمل و نقل مسافر روي کانال64129
هوورکرافت  توسط  خدمات حمل و نقل مسافر روي کانال64121
هیدروفیل  توسط  خدمات حمل و نقل مسافر روي کانال64121
خدمات حمل و نقل مسافر فضایی64250
خدمات حمل و نقل مصالح ساختمانی65117
حمل و نقل مواد شیمیایی اسیديخدمات 65117
خدمات حمل و نقل مواد معدنی و صنعتی65117
بار خدمات حمل و نقل میوه و تره65117
ملی  پست  تشکیالت  توسط  نامه  خدمات حمل و نقل68111
و پیکآهن و خدمات تحویل  جز راه اي به وسایل خدمات حمل و نقل جاده  توسط  خدمات حمل و نقل نامه65116
ها براي سایر شرکت  آهن راه  هاي پستی توسط بسته  خدمات حمل و نقل نامه و65124
براي شرکت ملی پست  آهن راه  هاي پستی توسط و بسته  خدمات حمل و نقل نامه65124
ملی  پست  تشکیالت  ها توسط خدمات حمل و نقل نسخ پزشکان و داروخانه68111
ملی  پست  تشکیالت  ادواري توسط  نشریات  خدمات حمل و نقل68111
خدمات حمل و نقل نفت خام از طریق خط لوله65131
دار ویژه هاي تانکر در واگن  آهن با راه  فله  صورت به  خام  خدمات حمل و نقل نفت65122
 هاي داخلی در تانکرهاي ویژه در آب  خام  خدمات حمل و نقل نفت65222
دار ویژه هاي تانکر در واگن آهن فله با راه  صورت سفید به  حمل و نقل نفتخدمات 65122
هاي تانکردار توسط کامیون  فله  صورت خدمات حمل و نقل نفت سفید به65112
ملی  پست  تشکیالت  هاي چاپی توسط نوشته   خدمات حمل و نقل68111
سافر بدون پرداخت هزینه اضافی با پروازهاي داخلی عاديخدمات حمل و نقل هوایی بار و حیوانات همراه م64241
المللی خدمات حمل و نقل هوایی بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافی با پروازهاي عادي بین64243
خدمات حمل و نقل هوایی بین المللی بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافی64244
خدمات حمل و نقل هوایی بین المللی مسافر بدون برنامه زمانی توسط هلیکوپتر64244
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خدمات حمل و نقل هوایی بین المللی مسافر بدون برنامه زمانی توسط هواپیما64244
خدمات حمل و نقل هوایی داخلی بار و حیوانات همراه مسافر بدون پرداخت هزینه اضافی64242
هوایی داخلی مسافر بدون برنامه زمانی توسط هلیکوپترخدمات حمل و نقل 64242
خدمات حمل و نقل هوایی داخلی مسافر بدون برنامه زمانی توسط هواپیما64242
هاي منظم با پروازهاي داخلی عادي خدمات حمل و نقل هوایی مسافر با برنامه زمانی توسط هلیکوپتر در مسیر64241
المللی هاي منظم با پروازهاي عادي بین مسافر با برنامه زمانی توسط هلیکوپتر در مسیرخدمات حمل و نقل هوایی 64243
هاي منظم با پروازهاي داخلی عادي خدمات حمل و نقل هوایی مسافر با برنامه زمانی توسط هواپیما در مسیر64241
المللی هاي منظم با پروازهاي عادي بین خدمات حمل و نقل هوایی مسافر با برنامه زمانی توسط هواپیما در مسیر64243
پیک  غیر پستی توسط  بسته  و نقل  خدمات حمل68120
پیک  هاي پستی توسط بسته  و نقل  خدمات حمل68120
پیک  توسط  نامه  و نقل  خدمات حمل68120
بافی خدمات حوله88212
سازي خاتم -کاري خدمات خاتم88319
بلوزخدمات خارزنی 88213
برداري خاک  خدمات54330
برداري جهت احداث ساختمان خاک  خدمات54330
هاي خراب شده برداري ساختمان خاک  خدمات54330
هاي آلوده زمین برداري الیه خاک  خدمات54330
خاکریزي  خدمات54330
ها خدمات خالکوب97990
دوزي خدمات خامه88219
خدمات خانه احزاب95920
خدمات خانه کارگر95920
)بخشی در منزل توان(خدمات خانه یاریگران 93590
هاي بهداشت خدمات خانه93199
سازي خدمات خاویار88120
ها خدمات خدمات آکوستیک شامل نصب پنل، کاشی و دیگر مصالح آکوستیک بر روي دیوارهاي داخلی و سقف54790
آمادهخدمات خدمات تولید غذاهاي 88167
زیارتی) تور(هاي کامل  خدمات حمل و نقل مسافر و توشه آن در گشت  خدمات85540
سیاحتی) تور(هاي کامل  خدمات حمل و نقل مسافر و توشه آن در گشت  خدمات85540
خدمات خراطی88319
خدمات خرد کردن ضایعات شیمیایی89420
خدمات خرد کردن قند88164
کردن مکانیکی ضایعات فلزيخدمات خرد 89410
خدمات خرد کردن، تمیز کردن و تفکیک سایر ضایعات مانند ضایعات حاصل از تخریب ساختمان براي حصول مواد خام ثانوي89420
خدمات خرد کردن، تمیز کردن و تفکیک شیشه89420
اي اي، اجناس تهیه شده از خز و اقالم فرعی پارچه پارچهاي یا اینترنتی اجناس  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62333
اي یا اینترنتی اقالم روشنایی نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62343
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اي یا اینترنتی انواع وسایل پخت و پز، کارد و چنگال و قاشق، ظروف سفالی، بلوري،  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62345

یکی مورد استفاده در منزلچینی و سرام
اي یا اینترنتی پوست و چرم نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62315
ها اي یا اینترنتی تجهیزات الکترونیک و مخابراتی و قطعات آن نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62385
هاي صوتی و تصویري  ها و تیپ تجهیزات رادیو و تلویزیون و دیسکاي یا اینترنتی  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62342

ضبط شده
و نانوایی...) نبات، تافی و  نقل، نبات، آب(اي یا اینترنتی تولیدات قنادي  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62325
اي روغنی، بذرهاي روغنی و غذاي دامه ها و میوه اي یا اینترنتی دانه نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62311
اي یا اینترنتی رنگ شیمیایی، روغن جال و الک الکل نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62364
ها آالت و تجهیزات تخصصی و ملزومات کاربري آن اي یا اینترنتی سایر ماشین نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62388
بندي نشده در جاي دیگر آالت و تجهیزات طبقه اي یا اینترنتی سایر ماشین نامه فروشی از طریق سفارش خردهخدمات 62389
جز دوچرخه اي یا اینترنتی سایر وسایل حمل و نقل، به نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62382
افزار و ابزار دستی سختاي یا اینترنتی  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62365
هاي جامد، مایع و گازي و محصوالت مرتبط اي یا اینترنتی سوخت نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62391
هاي دستشویی و حمام اي یا اینترنتی عطرها، اقالم آرایشی و صابون نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62375
اي، انواع بشکه و چلیک و سایر  پنبه اي یا اینترنتی کارهاي حصیري، کارهاي چوب نامه طریق سفارشفروشی از  خدمات خرده62346

اشیاي چوبی
پوش اي یا اینترنتی کاغذ دیواري و کف نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62363
زم سفراي یا اینترنتی کاالهاي چرمی و لوا نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62356
بندي نشده در جاي دیگر اي یا اینترنتی کاالهاي مصرفی گوناگون طبقه نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62359
افزاري هاي نرم اي یا اینترنتی کامپیوترها و بسته نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62384
افزار نترنتی کتاب، روزنامه، مجله و نوشتاي یا ای نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62351
شیمیایی -اي یا اینترنتی کودهاي شیمیایی و محصوالت زراعی نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62372
اي یا اینترنتی لوازم ساختمانی و شیشه تخت نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62361
اي یا اینترنتی لوازم نصبی، لوازم ثابت و لوازم بهداشتی سرامیکی ثابت نامه سفارشفروشی از طریق  خدمات خرده62362
آالت و تجهیزات کشاورزي، زمین چمن و باغ، شامل تراکتور اي یا اینترنتی ماشین نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62386
آالت و تجهیزات مهندسی معدن و عمران یناي یا اینترنتی ماش نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62387
دفتري/ها و تجهیزات اداري شامل مبلمان اداري اي یا اینترنتی ماشین نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62383
اي یا اینترنتی ماهی و دیگر غذاهاي دریایی نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62324
بندي نشده در جاي دیگر اي یا اینترنتی محصوالت غذایی طبقه نامه طریق سفارشفروشی از  خدمات خرده62329
هاي خوراکی ها و چربی اي یا اینترنتی محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62322
اي مورد استفاده در منزل ده تور و اقالم مختلف پارچهاي یا اینترنتی مالفه، پرده، پر نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62332
بندي نشده در جاي دیگر اي یا اینترنتی مواد خام کشاورزي، طبقه نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62319
نشده در جاي  بندي اي یا اینترنتی مواد معدنی غیر فلزي و سایر محصوالت طبقه نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62399

دیگر
جات ها و سبزي اي یا اینترنتی میوه نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62321
اي یا اینترنتی نخ و پارچه نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62331
ابزار دقیقو ) چشمی(اي یا اینترنتی وسایل عکاسی و اپتیکی  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62352
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اي یا اینترنتی وسایل نقلیه موتوري، موتورسیکلت، اتومبیل و قطعات و لوازم جانبی نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62381
ها اي یا اینترنتی، انواع ساعت و قطعات آن نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62354
اي یا اینترنتی، پاپوش و کفش هنام فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62334
اي یا اینترنتی، تجهیزات پزشکی و ارتوپدي نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62374
اي یا اینترنتی، جواهرات و اقالم مرتبط نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62354
آموز حیوانات زنده، شامل حیوانات دستاي یا اینترنتی،  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62314
اي یا اینترنتی، خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62394
هاي غیر موتوري اي یا اینترنتی، دوچرخه و سایر چند چرخه نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62355
هاي تفریحی و ورزشی اي یا اینترنتی، قایق هنام فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62355
ها اي یا اینترنتی، قهوه، چاي و ادویه نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62327
اي یا اینترنتی، کاالهاي ورزشی نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62355
و نهال اي یا اینترنتی، گل نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62312
اي یا اینترنتی، گوشت و محصوالت گوشتی نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62323
ها اي یا اینترنتی، لوازم خانگی و قطعات آن نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62344
جز انواع مورد استفاده در ادارات و دفاتر اي یا اینترنتی، مبلمان و قطعات مبلمان به نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62341
اي یا اینترنتی، محصوالت تمیزکننده نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62376
اي یا اینترنتی، محصوالت توتونی نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62328
محصوالت داروییاي یا اینترنتی،  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62373
اي یا اینترنتی، نوشیدنی نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62326
بازي اي یا اینترنتی، وسایل بازي و اسباب نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده62353
جز دوچرخه فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین سایر وسایل حمل و نقل، به خدمات خرده62582
اي اي، اجناس تهیه شده از خز و اقالم فرعی پارچه فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، اجناس پارچه خدمات خرده62533
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، اقالم روشنایی خدمات خرده62543
ها آنفروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، انواع ساعت و قطعات  خدمات خرده62554
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، انواع وسایل پخت و پز، کارد و چنگال و قاشق، ظروف سفالی، بلوري،  خدمات خرده62545

چینی و سرامیکی مورد استفاده در منزل
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، پاپوش و کفش خدمات خرده62534
اي مبلغ یا قرارداد معین، پوست و چرمفروشی بر مبن خدمات خرده62515
ها فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، تجهیزات الکترونیک و مخابراتی و قطعات آن خدمات خرده62585
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، تجهیزات پزشکی و ارتوپدي خدمات خرده62574
هاي صوتی و تصویري ضبط  ها و تیپ قرارداد معین، تجهیزات رادیو و تلویزیون و دیسکفروشی بر مبناي مبلغ یا  خدمات خرده62542

شده
و نانوایی...) نبات، تافی و  نقل، نبات، آب(فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، تولیدات قنادي  خدمات خرده62525
و اقالم مرتبطفروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، جواهرات  خدمات خرده62554
آموز فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست خدمات خرده62514
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا خدمات خرده62594
روغنی، بذرهاي روغنی و غذاي دام هاي ها و میوه فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، دانه خدمات خرده62511
هاي غیر موتوري فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، دوچرخه و سایر چند چرخه خدمات خرده62555
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فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، رنگ شیمیایی، روغن جال و الک الکل خدمات خرده62564
ها آالت و تجهیزات تخصصی و ملزومات کاربري آن ارداد معین، سایر ماشینفروشی بر مبناي مبلغ یا قر خدمات خرده62588
بندي نشده در جاي دیگر آالت و تجهیزات طبقه فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، سایر ماشین خدمات خرده62589
افزار و ابزار دستی فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، سخت خدمات خرده62565
هاي جامد، مایع و گازي و محصوالت مرتبط فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، سوخت خدمات خرده62591
هاي دستشویی و حمام فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، عطرها، اقالم آرایشی و صابون خدمات خرده62575
هاي تفریحی و ورزشی یقفروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، قا خدمات خرده62555
ها فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، قهوه، چاي و ادویه خدمات خرده62527
اي، انواع بشکه و چلیک و سایر  پنبه فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کارهاي حصیري، کارهاي چوب خدمات خرده62546

اشیاي چوبی
پوش مبلغ یا قرارداد معین، کاغذ دیواري و کففروشی بر مبناي  خدمات خرده62563
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کاالهاي چرمی و لوازم سفر خدمات خرده62556
بندي نشده در جاي دیگر فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کاالهاي مصرفی گوناگون طبقه خدمات خرده62559
مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کاالهاي ورزشیفروشی بر  خدمات خرده62555
افزاري هاي نرم فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کامپیوترها و بسته خدمات خرده62584
افزار فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کتاب، روزنامه، مجله و نوشت خدمات خرده62551
شیمیایی -یا قرارداد معین، کودهاي شیمیایی و محصوالت زراعیفروشی بر مبناي مبلغ  خدمات خرده62572
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، گل و نهال خدمات خرده62512
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، گوشت و محصوالت گوشتی خدمات خرده62523
ها زم خانگی و قطعات آنفروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، لوا خدمات خرده62544
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، لوازم ساختمانی و شیشه تخت خدمات خرده62561
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، لوازم نصبی، لوازم ثابت و لوازم بهداشتی سرامیکی ثابت خدمات خرده62562
آالت و تجهیزات کشاورزي، زمین چمن و باغ، شامل تراکتور قرارداد معین، ماشینفروشی بر مبناي مبلغ یا  خدمات خرده62586
آالت و تجهیزات مهندسی معدن و عمران فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، ماشین خدمات خرده62587
دفتري/لمان اداريها و تجهیزات اداري شامل مب فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، ماشین خدمات خرده62583
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، ماهی و دیگر غذاهاي دریایی خدمات خرده62524
جز انواع مورد استفاده در ادارات و دفاتر فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، مبلمان و قطعات مبلمان به خدمات خرده62541
یا قرارداد معین، محصوالت تمیزکنندهفروشی بر مبناي مبلغ  خدمات خرده62576
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، محصوالت توتونی خدمات خرده62528
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، محصوالت دارویی خدمات خرده62573
نشده در جاي دیگربندي  فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، محصوالت غذایی طبقه خدمات خرده62529
هاي خوراکی ها و چربی فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن خدمات خرده62522
اي مورد استفاده در منزل فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، مالفه، پرده، پرده تور و اقالم مختلف پارچه خدمات خرده62532
بندي نشده در جاي دیگر فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، مواد خام کشاورزي، طبقه ات خردهخدم62519
بندي نشده در جاي دیگر فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، مواد معدنی غیر فلزي و سایر محصوالت طبقه خدمات خرده62599
جات ها و سبزي معین، میوهفروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد  خدمات خرده62521
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، نخ و پارچه خدمات خرده62531
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، نوشیدنی خدمات خرده62526
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بازي فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، وسایل بازي و اسباب خدمات خرده62553
و ابزار دقیق) چشمی(بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، وسایل عکاسی و اپتیکی  فروشی خدمات خرده62552
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، وسایل نقلیه موتوري، موتورسیکلت، اتومبیل و قطعات و لوازم جانبی خدمات خرده62581
کن گرم فروشی در فروشگاه تخصصی، آب خدمات خرده62244
گیري میوه فروشی در فروشگاه تخصصی، آب خردهخدمات 62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، آجر ساختمانی خدمات خرده62261
فروشی در فروشگاه تخصصی، آجر نسوز خدمات خرده62261
پز فروشی در فروشگاه تخصصی، آرام خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، آسیاب برقی خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، آهک خدمات خرده62261
آالت فروشی در فروشگاه تخصصی، آهن خدمات خرده62261
فروشی در فروشگاه تخصصی، آیینه خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، ابزار رسامی خدمات خرده62252
فروشی در فروشگاه تخصصی، اجاق گاز خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، ارزن خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، ارگ خدمات خرده62259
شمار فروشی در فروشگاه تخصصی، اسکناس خدمات خرده62288
فروشی در فروشگاه تخصصی، اسکیت خدمات خرده62255
فروشی در فروشگاه تخصصی، اسلحه شکار خدمات خرده62253
فروشی در فروشگاه تخصصی، اسیلوسکوپ خردهخدمات 62255
فروشی در فروشگاه تخصصی، اطو خدمات خرده62244
زمینی با پوست فروشی در فروشگاه تخصصی، بادام  خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، باقال خشک خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، بخاري خدمات خرده62244
اي و بذر گیاهان علوفه) جز بذر چغندر قند به(فروشی در فروشگاه تخصصی، بذر چغندر  خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، برگ چاي خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، برنج خدمات خرده62211
تخم کتان/فروشی در فروشگاه تخصصی، بزرک خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، بلندگو خردهخدمات 62259
فروشی در فروشگاه تخصصی، پارکت خدمات خرده62263
فروشی در فروشگاه تخصصی، پالپ و هسته میوه نخل روغن خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، پروژکتور خدمات خرده62288
فروشی در فروشگاه تخصصی، پلوپز خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، پنبه پاک شده یا پاک نشده خدمات خرده62211
دانه فروشی در فروشگاه تخصصی، پنبه خدمات خرده62211
کننده فروشی در فروشگاه تخصصی، پودرهاي پاک خدمات خرده62276
فروشی در فروشگاه تخصصی، پیانو خدمات خرده62259
شگاه تخصصی، تارفروشی در فرو خدمات خرده62259
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فروشی در فروشگاه تخصصی، تجهیزات اسکی روي برف و آب خدمات خرده62255
فروشی در فروشگاه تخصصی، تجهیزات کامپیوتري خدمات خرده62284
فروشی در فروشگاه تخصصی، تخته چندالیی خدمات خرده62261
سواري فروشی در فروشگاه تخصصی، تخته موج خدمات خرده62255
فروشی در فروشگاه تخصصی، تخم آفتابگردان خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، تخم خشخاش خدمات خرده62211
دانه فروشی در فروشگاه تخصصی، تخم شاه خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، تراش برقی خدمات خرده62288
تخصصی، ترانسفورماتور برقیفروشی در فروشگاه  خدمات خرده62261
هاي ورزشی فروشی در فروشگاه تخصصی، توپ خدمات خرده62255
فروشی در فروشگاه تخصصی، توستر خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، جاروبرقی خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، جو خدمات خرده62211
فروشگاه تخصصی، چاودارفروشی در  خدمات خرده62211
پزي فروشی در فروشگاه تخصصی، چراغ خوراک خدمات خرده62244
دوزي و بافندگی خانگی فروشی در فروشگاه تخصصی، چرخ خیاطی، گل خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، چرخ گوشت خدمات خرده62244
اي لوفهفروشی در فروشگاه تخصصی، چغندر ع خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، چغندر قند و بذر چغندر قند خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، چمدان خدمات خرده62256
فروشی در فروشگاه تخصصی، چندکاره خدمات خرده62244
)بقوالت خشک/گیاهان نخودي(فروشی در فروشگاه تخصصی، حبوبات  خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، حوض سنگی خدمات خرده62262
فروشی در فروشگاه تخصصی، داروهاي شیمیایی براي انسان خدمات خرده62273
فروشی در فروشگاه تخصصی، داروهاي شیمیایی براي دام خدمات خرده62273
فروشی در فروشگاه تخصصی، داروهاي شیمیایی براي طیور خدمات خرده62273
فروشی در فروشگاه تخصصی، داروهاي گیاهی خدمات خرده62273
فروشی در فروشگاه تخصصی، دانه خردل خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، دانه سویا خدمات خرده62211
)منداب، کلزا(فروشی در فروشگاه تخصصی، دانه شلغم روغنی یا کلم روغنی  خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، دانه کاکائو خردهخدمات 62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، دانه کرچک غیر خوراکی خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، دانه کنجد خدمات خرده62211
هاي روغنی ها و میوه فروشی در فروشگاه تخصصی، دانه خدمات خرده62211
ه تخصصی، دستشویی چینیفروشی در فروشگا خدمات خرده62262
هاي ورزشی کش فروشی در فروشگاه تخصصی، دست خدمات خرده62255
فروشی در فروشگاه تخصصی، دستگاه زیراکس خدمات خرده62288
فروشی در فروشگاه تخصصی، دفتر خدمات خرده62294
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فروشی در فروشگاه تخصصی، دوربین عکاسی خدمات خرده62252
برداري فروشی در فروشگاه تخصصی، دوربین فیلم خردهخدمات 62252
برداري  فروشی در فروشگاه تخصصی، دوربین نقشه خدمات خرده62252
فروشی در فروشگاه تخصصی، دوش آب خدمات خرده62262
فروشی در فروشگاه تخصصی، ذرت خدمات خرده62211
)سیلویی(تهیه الیاف و علوفه زمستانی فروشی در فروشگاه تخصصی، ذرت براي  خدمات خرده62211
اي فروشی در فروشگاه تخصصی، ذرت خوشه خدمات خرده62211
هاي ورزشی فروشی در فروشگاه تخصصی، راکت خدمات خرده62255
فروشی در فروشگاه تخصصی، روروئک خدمات خرده62253
ستباففروشی در فروشگاه تخصصی، رویه پشتی از فرش د خدمات خرده62259
فروشی در فروشگاه تخصصی، رویه پشتی از فرش ماشینی خدمات خرده62259
تراش برقی فروشی در فروشگاه تخصصی، ریش خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، زعفران خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، زیتون خدمات خرده62211
فروشگاه تخصصی، زیلو و جاجیمفروشی در  خدمات خرده62259
آالت بدلی فروشی در فروشگاه تخصصی، زینت خدمات خرده62254
آالت طال فروشی در فروشگاه تخصصی، زینت خدمات خرده62254
آالت مروارید فروشی در فروشگاه تخصصی، زینت خدمات خرده62254
نقرهآالت  فروشی در فروشگاه تخصصی، زینت خدمات خرده62254
فروشی در فروشگاه تخصصی، سازهاي بادي خدمات خرده62259
فروشی در فروشگاه تخصصی، سازهاي سیمی خدمات خرده62259
فروشی در فروشگاه تخصصی، ساعت دیواري خدمات خرده62254
فروشی در فروشگاه تخصصی، ساعت رومیزي خدمات خرده62254
تخصصی، ساعت مچیفروشی در فروشگاه  خدمات خرده62254
فروشی در فروشگاه تخصصی، ساک دستی خدمات خرده62256
فروشی در فروشگاه تخصصی، سرامیک خدمات خرده62262
فروشی در فروشگاه تخصصی، سشوار خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، سماور برقی خدمات خرده62244
تخصصی، سموم شیمیایی و دفع آفات نباتیفروشی در فروشگاه  خدمات خرده62272
فروشی در فروشگاه تخصصی، سنتور خدمات خرده62259
فروشی در فروشگاه تخصصی، سنگ ساختمانی آماده نصب خدمات خرده62261
تار فروشی در فروشگاه تخصصی، سه خدمات خرده62259
فروشی در فروشگاه تخصصی، سی دي خدمات خرده62284
زمینی فروشی در فروشگاه تخصصی، سیب خدمات خرده62211
زمینی ترشی فروشی در فروشگاه تخصصی، سیب خدمات خرده62211
زمینی شیرین فروشی در فروشگاه تخصصی، سیب خدمات خرده62211
شویی فروشی در فروشگاه تخصصی، سینک ظرف خدمات خرده62262
)در آب(دانه، خام یا عمل آمده  تخصصی، شاهفروشی در فروشگاه  خدمات خرده62211
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اي فروشی در فروشگاه تخصصی، شلغم علوفه خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، شمعدان خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، شن و ماسه خدمات خرده62261
فروشی در فروشگاه تخصصی، شوفاژ برقی خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، شیرآالت آب خدمات خرده62262
ها فروشی در فروشگاه تخصصی، شیرینی خدمات خرده62225
هاي محلی فروشی در فروشگاه تخصصی، شیرینی خدمات خرده62225
فروشی در فروشگاه تخصصی، شیشه ساختمانی خدمات خرده62261
تخصصی، شیشه و آیینهفروشی در فروشگاه  خدمات خرده62261
فروشی در فروشگاه تخصصی، ضرب خدمات خرده62259
فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم آلومینیومی خدمات خرده62245
فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم استیل خدمات خرده62245
فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم بلور خدمات خرده62245
فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم پالستیکی خدمات خرده62245
فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم تفلون خدمات خرده62245
فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم رویی خدمات خرده62245
فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم سرامیک خدمات خرده62245
فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم سفالی خرده خدمات62245
فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم سنگی خدمات خرده62245
اي فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم شیشه خدمات خرده62245
فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم کریستال خدمات خرده62245
فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم لعابی خردهخدمات 62245
فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم مسی خدمات خرده62245
فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم مالمین خدمات خرده62245
فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم نسوز خدمات خرده62245
فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم نقرهفروشی در  خدمات خرده62245
فروشی در فروشگاه تخصصی، ظروف و لوازم نوربلین خدمات خرده62245
فروشی در فروشگاه تخصصی، عدس خشک خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، عرقیات گیاهی خدمات خرده62273
فروشی در فروشگاه تخصصی، عود خدمات خرده62259
فروشی در فروشگاه تخصصی، غذاي سگ و گربه خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، غالت خدمات خرده62211
هاي مورد استفاده در تغذیه حیوانات فروشی در فروشگاه تخصصی، فراورده خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، فرش دستباف خدمات خرده62259
فروشی در فروشگاه تخصصی، فرش ماشینی خردهخدمات 62259
فروشی در فروشگاه تخصصی، فریزر خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، فالپی خدمات خرده62284
فروشی در فروشگاه تخصصی، قالی خدمات خرده62259
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فروشی در فروشگاه تخصصی، قالیچه خدمات خرده62259
در فروشگاه تخصصی، قانونفروشی  خدمات خرده62259
فروشی در فروشگاه تخصصی، قهوه خدمات خرده62211
جوش برقی فروشی در فروشگاه تخصصی، قهوه خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، قیرگونی خدمات خرده62261
پستال فروشی در فروشگاه تخصصی، کارت خدمات خرده62294
فروشگاه تخصصی، کاسه چینی توالت فروشی در خدمات خرده62262
فروشی در فروشگاه تخصصی، کاشی خدمات خرده62262
فروشی در فروشگاه تخصصی، کاغذ کادو خدمات خرده62294
فروشی در فروشگاه تخصصی، کاغذ معمولی خدمات خرده62294
فروشی در فروشگاه تخصصی، کاالهاي بهداشتی ساختمان خدمات خرده62262
فروشی در فروشگاه تخصصی، کاالهاي چرمی خدمات خرده62256
فروشی در فروشگاه تخصصی، کامپیوتر شخصی خدمات خرده62284
پز فروشی در فروشگاه تخصصی، کباب خدمات خرده62244
)در آب(فروشی در فروشگاه تخصصی، کتان، خام یا عمل آمده  خدمات خرده62211
در فروشگاه تخصصی، کنجاله و پلت یونجهفروشی  خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، کنسانتره گیاهی خدمات خرده62272
فروشی در فروشگاه تخصصی، کود حیوانی خدمات خرده62272
فروشی در فروشگاه تخصصی، کود شیمیایی خدمات خرده62272
برد فروشی در فروشگاه تخصصی، کی خدمات خرده62284
فروشی در فروشگاه تخصصی، کیف دستی خدمات خرده62256
فروشی در فروشگاه تخصصی، گبه خدمات خرده62259
)زعفران کاذب(فروشی در فروشگاه تخصصی، گلرنگ  خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، گلیم خدمات خرده62259
فروشی در فروشگاه تخصصی، گندم خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، گیاهان دارویی خدمات خرده62273
فروشی در فروشگاه تخصصی، گیتار خدمات خرده62259
فروشی در فروشگاه تخصصی، لعاب خدمات خرده62261
کشی فروشی در فروشگاه تخصصی، لوازم رسامی و مهندسی و نقشه خدمات خرده62252
صی، لوازم ژیمناستیکفروشی در فروشگاه تخص خدمات خرده62255
)خشک(فروشی در فروشگاه تخصصی، لوبیا  خدمات خرده62211
شویی فروشی در فروشگاه تخصصی، ماشین ظرف خدمات خرده62244
شویی فروشی در فروشگاه تخصصی، ماشین لباس خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، ماکروفر خدمات خرده62244
کننده فروشی در فروشگاه تخصصی، مایعات پاک خردهخدمات 62276
کننده فروشی در فروشگاه تخصصی، مایعات ضد عفونی خدمات خرده62276
ها و محصوالت معطر فروشی در فروشگاه تخصصی، محرکها، ادویه خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت الیافی خدمات خرده62211
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فروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت حاوي قند خردهخدمات 62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت دخانی خدمات خرده62228
اي فروشی در فروشگاه تخصصی، محصوالت علوفه خدمات خرده62211
کن فروشی در فروشگاه تخصصی، مخلوط خدمات خرده62244
مصالح ساختمانیفروشی در فروشگاه تخصصی،  خدمات خرده62261
فروشی در فروشگاه تخصصی، مغز نارگیل خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، مقوا خدمات خرده62294
فروشی در فروشگاه تخصصی، مکالیوم خدمات خرده62263
کننده فروشی در فروشگاه تخصصی، مواد سفید خدمات خرده62276
ه تخصصی، موزاییکفروشی در فروشگا خدمات خرده62261
فروشی در فروشگاه تخصصی، موکت خدمات خرده62263
فروشی در فروشگاه تخصصی، میکسر خدمات خرده62244
فروشی در فروشگاه تخصصی، نارگیل با پوست خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، نخود خشک خدمات خرده62211
تخصصی، نخودسبز خشکفروشی در فروشگاه  خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، نفت خدمات خرده62291
فروشی در فروشگاه تخصصی، نیشکر خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه تخصصی، واسکازین خدمات خرده62291
فروشی در فروشگاه تخصصی، واکس خدمات خرده62291
فروشی در فروشگاه تخصصی، وان خدمات خرده62262
ها و ضمایم مربوط پیما و قسمت فروشی در فروشگاه تخصصی، وسایل نقلیه موتوري موتورسیکلت، برف خدمات خرده62281
اي فروشی در فروشگاه تخصصی، هویج علوفه خدمات خرده62211
زمینی هندي سیب/فروشی در فروشگاه تخصصی، یام خدمات خرده62211
فروشگاه تخصصی، یخچالفروشی در  خدمات خرده62244
)جو دو سر(فروشی در فروشگاه تخصصی، یوالف خدمات خرده62211
)سیلویی(فروشی در فروشگاه تخصصی، یونجه براي تهیه الیاف و علوفه زمستانی خدمات خرده62211
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آباژور خدمات خرده62143
گیري میوه یر تخصصی، آبفروشی در فروشگاه غ خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آجیل و خشکبار خدمات خرده62129
پز فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آرام خدمات خرده62144
برقی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آسیاب  خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آیینه خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، آیینه و شمعدان خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، اجاق گاز خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ارزن خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، اسلحه شکار خدمات خرده62153
تخصصی، اطوفروشی در فروشگاه غیر  خدمات خرده62144
اي فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، البسه حوله خدمات خرده62133
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فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، اورکت خدمات خرده62133
زمینی با پوست فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بادام  خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بارانی خدمات خرده62133
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، باقال خشک خردهخدمات 62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بخاري خدمات خرده62144
اي و بذر گیاهان علوفه) جز بذر چغندر قند به(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بذر چغندر  خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، برگ چاي خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، برنج خدمات خرده62111
تخم کتان/فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بزرک خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بلندگو خدمات خرده62142
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، بلوز خدمات خرده62133
پارچه ابریشمیفروشی در فروشگاه غیر تخصصی،  خدمات خرده62131
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه از الیاف مصنوعی خدمات خرده62131
اي فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه پرده خدمات خرده62131
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه پشمی خدمات خرده62131
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه توري خدمات خرده62131
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه چادري خدمات خرده62131
اي فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه حوله خدمات خرده62131
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه رویه مبلی خدمات خرده62131
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه کرکی خدمات خرده62131
اي فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پارچه مالفه خردهخدمات 62131
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پالپ و هسته میوه نخل روغن خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پالتو خدمات خرده62133
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پتو خدمات خرده62131
غیر تخصصی، پرده توري از جنس مواد نسجی فروشی در فروشگاه خدمات خرده62132
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پلوپز خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پنبه پاک شده یا پاک نشده خدمات خرده62111
دانه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پنبه خدمات خرده62111
)با رویه چرم یا جیر(تخصصی، پوتین  فروشی در فروشگاه غیر خدمات خرده62134
کننده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پودرهاي پاک خدمات خرده62176
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوست خام خدمات خرده62115
آوري شده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوست عمل خدمات خرده62115
گانه تخصصی، پوشاک بچه فروشی در فروشگاه غیر خدمات خرده62133
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک پوست خدمات خرده62133
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک پوست و چرم خدمات خرده62133
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک خز خدمات خرده62133
روحانیونفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک  خدمات خرده62133
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک زیر مردانه خدمات خرده62133
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)غیر از البسه ایمنی(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک کار  خدمات خرده62133
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشاک نظامی خدمات خرده62133
پوشاک نوزادفروشی در فروشگاه غیر تخصصی،  خدمات خرده62133
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پوشک بچه خدمات خرده62175
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پیراهن مردانه خدمات خرده62133
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، پیژاما خدمات خرده62133
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، تخم آفتابگردان خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، تخم خشخاش خردهخدمات 62111
دانه فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، تخم شاه خدمات خرده62111
هاي ورزشی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، توپ خدمات خرده62155
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، توستر خدمات خرده62144
شرت صی، تیفروشی در فروشگاه غیر تخص خدمات خرده62133
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، جاروبرقی خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، جو خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، جوراب خدمات خرده62133
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چادر خدمات خرده62133
تخصصی، چارق و گیوه فروشی در فروشگاه غیر خدمات خرده62134
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چاودار خدمات خرده62111
پزي فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چراغ خوراک خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چراغ روشنایی منزل خدمات خرده62143
دوزي و بافندگی خانگی گلفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چرخ خیاطی،  خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چرخ گوشت خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چرم خام خدمات خرده62115
اي فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چغندر علوفه خدمات خرده62111
چغندر قندفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چغندر قند و بذر  خدمات خرده62111
)با رویه چرم یا جیر(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چکمه  خدمات خرده62134
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چکمه الستیکی خدمات خرده62134
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چمدان خدمات خرده62156
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، چندکاره خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، حبوبات خدمات خرده62129
)بقوالت خشک/گیاهان نخودي(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، حبوبات  خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، خاویار خدمات خرده62124
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، خرما خدمات خرده62129
فروشگاه غیر تخصصی، خوار و بارفروشی در  خدمات خرده62129
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، خیارشور و ترشی خدمات خرده62129
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دانه خردل خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دانه سویا خدمات خرده62111
)منداب، کلزا(شلغم روغنی یا کلم روغنی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دانه  خدمات خرده62111
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فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دانه کاکائو خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دانه کرچک غیر خوراکی خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دانه کنجد خدمات خرده62111
هاي روغنی ها و میوه غیر تخصصی، دانهفروشی در فروشگاه  خدمات خرده62111
هاي ورزشی کش فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دست خدمات خرده62155
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دفتر خدمات خرده62194
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، دل، قلوه، زبان، مغز و جگر خدمات خرده62123
غیر تخصصی، ذرت فروشی در فروشگاه خدمات خرده62111
)سیلویی(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ذرت براي تهیه الیاف و علوفه زمستانی  خدمات خرده62111
اي فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ذرت خوشه خدمات خرده62111
هاي ورزشی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، راکت خدمات خرده62155
فروشگاه غیر تخصصی، روبالشی از جنس کتانفروشی در  خدمات خرده62132
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، روروک خدمات خرده62153
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، رومیزي از جنس کتان خدمات خرده62132
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، رویه پشتی از فرش دستباف خدمات خرده62159
شگاه غیر تخصصی، رویه پشتی از فرش ماشینیفروشی در فرو خدمات خرده62159
تراش برقی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ریش خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زعفران خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زیتون خدمات خرده62111
و جاجیمفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زیلو  خدمات خرده62159
آالت بدلی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زینت خدمات خرده62154
آالت طال فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زینت خدمات خرده62154
آالت مروارید فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زینت خدمات خرده62154
آالت نقره فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، زینت خدمات خرده62154
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ساعت دیواري خدمات خرده62154
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ساعت رومیزي خدمات خرده62154
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ساعت مچی خدمات خرده62154
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ساک دستی خدمات خرده62156
فروشگاه غیر تخصصی، سرپاییفروشی در  خدمات خرده62134
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سشوار خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سفره از جنس کتان خدمات خرده62132
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سماور برقی خدمات خرده62144
صورت جامد، مایع و گاز محصوالت مربوط بهفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سوخت و  خدمات خرده62191
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سوسیس و کالباس خدمات خرده62129
زمینی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سیب خدمات خرده62111
زمینی ترشی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سیب خدمات خرده62111
زمینی شیرین تخصصی، سیبفروشی در فروشگاه غیر  خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، سیراب و شیردان خدمات خرده62123
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)در آب(دانه، خام یا عمل آمده  فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، شاه خدمات خرده62111
اي فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، شلغم علوفه خدمات خرده62111
فروشگاه غیر تخصصی، شمعدانفروشی در  خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، شوفاژ برقی خدمات خرده62144
ها فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، شیرینی خدمات خرده62125
هاي محلی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، شیرینی خدمات خرده62125
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، طیور خدمات خرده62123
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم آلومینیومی خدمات خرده62145
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم استیل خدمات خرده62145
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم بلور خدمات خرده62145
پالستیکیفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم  خدمات خرده62145
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم تفلون خدمات خرده62145
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم رویی خدمات خرده62145
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم سفالی خدمات خرده62145
لوازم سنگیفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و  خدمات خرده62145
اي فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم شیشه خدمات خرده62145
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم کریستال خدمات خرده62145
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم لعابی خدمات خرده62145
ظروف و لوازم مالمینفروشی در فروشگاه غیر تخصصی،  خدمات خرده62145
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم نسوز خدمات خرده62145
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ظروف و لوازم نوربلین خدمات خرده62145
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، عبا خدمات خرده62133
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، عدس خشک خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، عسل خدمات خرده62129
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، عمامه و قبا خدمات خرده62133
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، غذاي سگ و گربه خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، غالت خدمات خرده62111
هاي مورد استفاده در تغذیه حیوانات غیر تخصصی، فراوردهفروشی در فروشگاه  خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، فرش دستباف خدمات خرده62159
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، فرش ماشینی خدمات خرده62159
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، فریزر خدمات خرده62144
ر تخصصی، قالیفروشی در فروشگاه غی خدمات خرده62159
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قالیچه خدمات خرده62159
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قند و نبات خدمات خرده62129
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قهوه خدمات خرده62111
جوش برقی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، قهوه خدمات خرده62144
پستال فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کارت خردهخدمات 62194
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاغذ رسم خدمات خرده62194
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فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاغذ کادو خدمات خرده62194
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کاغذ معمولی خدمات خرده62194
تخصصی، کاالهاي چرمیفروشی در فروشگاه غیر  خدمات خرده62156
پز فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کباب خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کت مردانه خدمات خرده62133
)در آب(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کتان، خام یا عمل آمده  خدمات خرده62111
اسپرتفروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کفش  خدمات خرده62134
اي فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کفش پارچه خدمات خرده62134
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کفش چرمی خدمات خرده62134
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کفش طبی خدمات خرده62134
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کفش الستیکی خدمات خرده62134
در فروشگاه غیر تخصصی، کله و پاچه خامفروشی  خدمات خرده62123
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کمپوت خدمات خرده62129
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کنجاله و پلت یونجه خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، کیف دستی خدمات خرده62156
گبهفروشی در فروشگاه غیر تخصصی،  خدمات خرده62159
)زعفران کاذب(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گلرنگ  خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گلیم خدمات خرده62159
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گندم خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، گوشت قرمز خدمات خرده62123
فروشگاه غیر تخصصی، گوشت گاو و گوسفندفروشی در  خدمات خرده62123
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم ژیمناستیک خدمات خرده62155
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم صوتی و تصویري خدمات خرده62142
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوازم یدکی تجهیزات و لوازم صوتی و تصویري خدمات خرده62142
)خشک(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوبیا  خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لوستر خدمات خرده62143
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، لووردراپه خدمات خرده62141
شویی فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماشین ظرف خدمات خرده62144
شویی فروشگاه غیر تخصصی، ماشین لباسفروشی در  خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماکارونی خدمات خرده62129
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماکروفر خدمات خرده62144
داري شده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، ماهی و میگو فراوري و نگه خدمات خرده62124
کننده فروشگاه غیر تخصصی، مایعات پاکفروشی در  خدمات خرده62176
کننده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مایعات ضد عفونی خدمات خرده62176
ها و محصوالت معطر فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محرکها، ادویه خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت الیافی خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت حاوي قند خردهخدمات 62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت دخانی خدمات خرده62128
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اي فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، محصوالت علوفه خدمات خرده62111
کن فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مخلوط خدمات خرده62144
روشگاه غیر تخصصی، مرغفروشی در ف خدمات خرده62123
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مغز نارگیل خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مقوا خدمات خرده62194
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مالفه از جنس کتان خدمات خرده62132
کننده فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، مواد سفید خدمات خرده62176
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز توالت خدمات خرده62141
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز زیر تلویزیون خدمات خرده62141
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز و صندلی آشپزخانه خدمات خرده62141
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز و صندلی تحریر خدمات خرده62141
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز و صندلی حصیري خدمات خرده62141
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز و صندلی ناهارخوري خدمات خرده62141
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میز و مبل چرخ خیاطی خدمات خرده62141
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، میکسر خدمات خرده62144
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، نارگیل با پوست خرده خدمات62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، نخ و پارچه خدمات خرده62131
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، نخود خشک خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، نخودسبز خشک خدمات خرده62111
غیر تخصصی، نیشکرفروشی در فروشگاه  خدمات خرده62111
ها و ضمایم مربوط پیما و قسمت فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، وسایل نقلیه موتوري موتورسیکلت، برف خدمات خرده62181
اي فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، هویج علوفه خدمات خرده62111
زمینی هندي سیب/فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، یام خدمات خرده62111
فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، یخچال خدمات خرده62144
)جو دو سر(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، یوالف  خدمات خرده62111
)سیلویی(فروشی در فروشگاه غیر تخصصی، یونجه براي تهیه الیاف و علوفه زمستانی  خدمات خرده62111
پارچه نخی فروشی در فروشگاه غیر غیر تخصصی، خدمات خرده62131
اي آماده مصرف هاي غیر تخصصی، اجناس پارچه فروشی در فروشگاه خدمات خرده62132
بندي نشده در جاي دیگر هاي غیر تخصصی، محصوالت نساجی طبقه فروشی در فروشگاه خدمات خرده62132
هاي تخصصی، آب آلبالو فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، آب انگور فروشگاهفروشی  خدمات خرده62221
هاي تخصصی، آب پرتقال فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
جات هاي تخصصی، آب سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، آب سیب فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، آب گازدار فروشی فروشگاه خدمات خرده62226
)طبیعی یا مصنوعی(هاي تخصصی، آب معدنی  فروشی فروشگاه خردهخدمات 62226
هاي تخصصی، آب معدنی بطري شده فروشی فروشگاه خدمات خرده62226
ها هاي تخصصی، آب میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
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هاي تخصصی، آباژور فروشی فروشگاه خدمات خرده62243
ي تخصصی، آجر، بلوک و کاشی و سفال نسوز و سایر محصوالت ساختمانی سرامیکی نسوز ها فروشی فروشگاه خدمات خرده62261

دار جز محصوالت تهیه شده از خاک سیلیس مشابه، به
دار هاي تخصصی، آجر، بلوک، کاشی، سفال و سایر اقالم سرامیکی از خاک سیلیس فروشی فروشگاه خدمات خرده62261
هاي تخصصی، آجیل و خشکبار فروشگاهفروشی  خدمات خرده62229
زمینی سیب) پلت(هاي تخصصی، آرد، بلغور، پودر، برش و گلوله  فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، آالت موسیقی فروشی فروشگاه خدمات خرده62259
هاي تخصصی، آلو و گوجه و آلوچه فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، آلو، آلوچه و گوجه خشک فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، آناناس فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، آووکادو فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
بندي نشده در جاي دیگر هاي تخصصی، ابزار بنایی، از پالستیک، طبقه فروشی فروشگاه خدمات خرده62261
داري داري و جنگل هاي تخصصی، ابزار دستی شامل انواع مورد استفاده در کشاورزي، باغ فروشی فروشگاه خرده خدمات62265
، تجهیزات )ناوبري(گیري، بررسی، آزمایش، هدایت  هاي تخصصی، ابزارها و لوازم مخصوص اندازه فروشی فروشگاه خدمات خرده62252

بی مربوطههاي صنعتی، قطعات و لوازم جان کنترل پروسه
هاي تخصصی، ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی و قطعات و لوازم جانبی مربوطه فروشی فروشگاه خدمات خرده62252
ها ، قطعات و لوازم آن)تریلر نیم(و نیم یدک ) تریلر(هاي تخصصی، اتاق انواع خودرو، یدک  فروشی فروشگاه خدمات خرده62281
پیچ و اقالم مشابه و اجزاي  پیچ، ساق  هاي تخصصی، اجزاي کفش، کفی غیر ثابت، سرپاشنه، مچ فروشگاهفروشی  خدمات خرده62234

ها آن
اي آماده مصرف هاي تخصصی، اجناس پارچه فروشی فروشگاه خدمات خرده62232
جات و مواد معطر، فراوري شده هاي تخصصی، ادویه فروشی فروشگاه خدمات خرده62227
هاي تخصصی، اردک فروشی فروشگاه خرده خدمات62214
هاي تخصصی، اسفناج فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، اقالم ساخته شده از بتون، سیمان و گچ فروشی فروشگاه خدمات خرده62261
دیگر بندي نشده در جاي هاي تخصصی، اقالم ساخته شده از پالستیک طبقه فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
ساخته از پالستیک هاي تخصصی، اقالم نیمه فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
اي هاي تخصصی، البسه حوله فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
ها هاي برق و قطعات آن هاي تخصصی، الکترو موتورها، ژنراتورهاي برق و ترانس فروشی فروشگاه خدمات خرده62289
)معمولی(جز پارچه بافتی  هاي تخصصی، الیاف شیشه و محصوالت تهیه شده از آن، به فروشی فروشگاه خردهخدمات 62261
هاي تخصصی، الیاف طبیعی تهیه شده براي ریسیدن فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
مصنوعی نیمه/هاي تخصصی، الیاف مصنوعی فروشی فروشگاه خدمات خرده62272
هاي تخصصی، انار فروشی فروشگاه خردهخدمات 62221
ها هاي تخصصی، انباره، پیل ساده و باتري ساده و قطعات آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62259
هاي تخصصی، انجیر فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، انگور فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
ها تخصصی، انواع اجاق و مشعل کوره و قطعات آنهاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده62289
ها ، چرخ دنده، اجزاي دنده اي و محرکه و قطعات آن)برینگ(هاي تخصصی، انواع بلبرینگ  فروشی فروشگاه خدمات خرده62289
هاي تخصصی، انواع تخته فروشی فروشگاه خدمات خرده62261
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ها ، قطعات و لوازم آن)تریلر نیم(و نیم یدک ) تریلر(اع خودرو، یدک هاي تخصصی، انو فروشی فروشگاه خدمات خرده62281
ها هاي تخصصی، انواع سالح و مهمات و قطعات و اجزاي آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62289
وب، بندي از چ هاي تخصصی، انواع قوطی، جعبه، صندوق، درام و اقالم مشابه مخصوص بسته فروشی فروشگاه خدمات خرده62299

اي و دیگر انواع صفحات حمل بار از چوب، انواع بشکه و چلیک و دیگر تولیدات  قرقره کابل از چوب، طبق مسطح، طبق جعبه
)شامل تخته بدنه(ها از چوب  بشکه سازها و اجزاي آن

هاي تخصصی، انواع مخزن، از آهن، فوالد یا آلومینیم فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
اي، مارماالد، پوره یا پاته میوه هاي تخصصی، انواع مربا، ژل میوه فروشی فروشگاه خردهخدمات 62221
هاي تخصصی، اورکت فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تخصصی، بادام با پوست فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، بادام هندي با پوست فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، بادمجان فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، بارانی فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تخصصی، باالبر فروشی فروشگاه خدمات خرده62287
هاي تخصصی، بالنگ فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، بذر گل فروشی فروشگاه خدمات خرده62212
هاي تخصصی، بذر میوه فروشی فروشگاه خرده خدمات62221
هاي تخصصی، برنج فروشی فروشگاه خدمات خرده62229
هاي تخصصی، بز فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي تخصصی، بستنی و سایر اقالم یخی خوردنی فروشی فروشگاه خدمات خرده62222
بلدرچینهاي تخصصی،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي تخصصی، بلندگو فروشی فروشگاه خدمات خرده62242
هاي تخصصی، بلوز فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تزئینی هاي تخصصی، بوته فروشی فروشگاه خدمات خرده62212
هاي تخصصی، بوقلمون فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي مکانیکی تخصصی، بولدوزر و بیلهاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده62287
هاي تخصصی، پاپایا فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، پارچه ابریشمی فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
هاي تخصصی، پارچه از الیاف مصنوعی فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
فتی از الیاف طبیعیهاي تخصصی، پارچه با فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
اي هاي تخصصی، پارچه پرده فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
هاي تخصصی، پارچه پشمی فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
هاي تخصصی، پارچه توري فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
هاي تخصصی، پارچه چادري فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
اي هاي تخصصی، پارچه حوله فروشی فروشگاه خردهخدمات 62231
هاي تخصصی، پارچه رویه مبلی فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
هاي تخصصی، پارچه کرکی فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
اي هاي تخصصی، پارچه مالفه فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
تخصصی، پارچه نخیهاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
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هاي خاص هاي تخصصی، پارچه فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
هاي کشباف هاي تخصصی، پارچه فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
هاي تخصصی، پالتو فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تخصصی، پتو فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
هاي تخصصی، پرتقال فروشگاهفروشی  خدمات خرده62221
هاي تخصصی، پرده توري از جنس مواد نسجی فروشی فروشگاه خدمات خرده62232
هاي تخصصی، پرندگان شکاري فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي تخصصی، پروتئین قارچی فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
ه با پوستهاي تخصصی، پست فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، پشم چیده شده فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
، ولوها )آبی و بادي(ها، کمپرسورها، موتورهاي هیدرولیک و پنوماتیک  هاي تخصصی، پمپ فروشی فروشگاه خدمات خرده62289

ها و قطعات آن) شیرها(
فراوري شدههاي تخصصی، پنیر، تازه یا  فروشی فروشگاه خدمات خرده62222
)با رویه چرم یا جیر(هاي تخصصی، پوتین  فروشی فروشگاه خدمات خرده62234
زمینی هاي تخصصی، پوره سیب فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، پوست دباغی شده یا عمل آمده فروشی فروشگاه خدمات خرده62256
آوري شده عمل هاي تخصصی، پوست فروشی فروشگاه خدمات خرده62215
آوري نشده پوست خام هاي تخصصی، پوست عمل فروشی فروشگاه خدمات خرده62215
آوري نشده هاي تخصصی، پوست و خز عمل فروشی فروشگاه خدمات خرده62215
گانه هاي تخصصی، پوشاک بچه فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
اک پوستهاي تخصصی، پوش فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تخصصی، پوشاک پوست و چرم فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تخصصی، پوشاک خز فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تخصصی، پوشاک روحانیون فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تخصصی، پوشاک زیر مردانه فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
)غیر از البسه ایمنی(هاي تخصصی، پوشاک کار  فروشی فروشگاه خردهخدمات 62233
هاي تخصصی، پوشاک نظامی فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تخصصی، پوشاک نوزاد فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
سرامیک، پوشش دیوار و سقف صورت رول یا به شکل  هاي تخصصی، پوشش کف از پالستیک به فروشی فروشگاه خدمات خرده62263

از پالستیک
هاي تخصصی، پیاز فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، پیراهن مردانه فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تخصصی، پیژاما فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
براي ریسیدنهاي تخصصی، پیله کرم ابریشم مناسب  فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
هاي تخصصی، تایر و تیوب الستیکی فروشی فروشگاه خدمات خرده62259
ها جایی و قطعات آن هاي تخصصی، تجهیزات باالبري و جابه فروشی فروشگاه خدمات خرده62289
هاي تخصصی، تجهیزات پزشکی و جراحی و تجهیزات ارتوپدي فروشی فروشگاه خدمات خرده62274
ها هاي تخصصی، تجهیزات توزیع و کنترل برق و قطعات آن فروشی فروشگاه خردهخدمات 62289
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هاي تخصصی، تخم اردک فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
کشی هاي تخصصی، تخم براي جوجه فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
هاي تخصصی، تخم بلدرچین فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
هاي تخصصی، تخم بوقلمون فروشی فروشگاه خردهخدمات 62219
هاي تخصصی، تخم شترمرغ فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
هاي تخصصی، تخم غاز فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
داري شده یا پخته شده هاي تخصصی، تخم ماکیان، نگه فروشی فروشگاه خدمات خرده62222
هاي تخصصی، تخم مرغ یا تخم سایر طیور اهفروشی فروشگ خدمات خرده62219
جز صابون هاي تخصصی، ترسازهاي ارگانیک، به فروشی فروشگاه خدمات خرده62276
جات خانواده سیر فرنگی و سایر سبزي هاي تخصصی، تره فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، تمبر هندي فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، تمبر، برگه چک، اسکناس، برگه سهام، بروشور و اعالمیه، اقالم تبلیغاتی و سایر  فروشی فروشگاه خدمات خرده62251

اقالم چاپی
هاي تخصصی، تمشک فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
فرنگی توت، توت هاي تخصصی، توت، شاه فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، تولیدات نانوایی وشی فروشگاهفر خدمات خرده62225
شرت هاي تخصصی، تی فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تخصصی، جوانه سویا فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، جوانه لوبیا فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
مرتبط هاي تخصصی، جواهرات و اقالم فروشی فروشگاه خدمات خرده62254
هاي تخصصی، جوراب فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تخصصی، چادر فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تخصصی، چارق و گیوه فروشی فروشگاه خدمات خرده62234
هاي تخصصی، چراغ روشنایی منزل فروشی فروشگاه خدمات خرده62243
تخصصی، چرخ و فلک، تاب، سالن تیراندازي و سایر امکانات سرگرمی شهربازيهاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
هاي تخصصی، چرم خام فروشی فروشگاه خدمات خرده62215
هاي تخصصی، چرم دباغی شده یا عمل آمده، چرم ترکیبی فروشی فروشگاه خدمات خرده62256
)چرم یا جیر با رویه(هاي تخصصی، چکمه  فروشی فروشگاه خدمات خرده62234
هاي تخصصی، چکمه الستیکی فروشی فروشگاه خدمات خرده62234
هاي تخصصی، چوب اره شده یا برش خورده در طول، قطعه قطعه شده یا پوست کنده، با  فروشی فروشگاه خدمات خرده62291

آهن یا تراموا، اشباع نشده متر، تراورس چوبی خطوط راه میلی 6ضخامت بیش از 
ها یا سطوح آن،  صورت ممتد شکل داده شده در طول هر کدام از لبه هاي تخصصی، چوب به فروشی فروشگاه خدمات خرده62291

صورت تراشه یا خرده پشم چوب، آرد چوب، چوب به
هاي تخصصی، چوب پنبه طبیعی، فراوري نشده فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
زمینی تخصصی، چیپس سیبهاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، حبوبات فروشی فروشگاه خدمات خرده62229
آموز هاي تخصصی، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي تخصصی، خاک رس فروشی فروشگاه خدمات خرده62299



      (CPC)  337

     
هاي تخصصی، خاویار فروشی فروشگاه خدمات خرده62224
ها و نشریات ادواري روزانه و غیر روزانه چاپی هاي تخصصی، خبرنامه فروشی فروشگاه خدمات خرده62251
اي، مواد بافتنی  پنبه هاي تخصصی، محصوالت چوب فروشی فروشگاه هاي تخصصی، خدمات خرده فروشی فروشگاه خدمات خرده62246

و پوشال
پنبه خرده هاي تخصصی، فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
هاي تخصصی، خرگوش فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي تخصصی، خرما فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، خرمالو فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، خزندگان فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
کرده زمینی سرخ سیب هاي تخصصی، خالل فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، خمیر کاغذ فروشی فروشگاه خدمات خرده62294
هاي تخصصی، خوار و بار فروشی فروشگاه خدمات خرده62229
هاي تخصصی، خیار و خیار ترشی فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، خیارشور و ترشی فروشی فروشگاه خدمات خرده62229
هاي تخصصی، دارابی فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، دانه سبز سویا فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، درخت کریسمس فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
هاي  سایر شبکههاي تلفن همراه یا  هاي مورد استفاده در شبکه هاي تخصصی، دستگاه تلفن فروشی فروشگاه خدمات خرده62285

ها هاي مورد استفاده براي ارسال یا دریافت صدا، تصویر یا سایر داده سیم، سایر دستگاه بی
داري، دفتر مشق، دفتر یادداشت، دفتر نامه، دفتر  هاي تخصصی، دفتر ثبت، دفتر حساب فروشی فروشگاه خدمات خرده62251

افزاري کاغذي و مقوایی کالسور، پوشه، فرم و سایر اقالم نوشتکن،  خاطرات، دفتر سررسید و اقالم مشابه، جوهر خشک
هاي تخصصی، دل، قلوه، زبان، مغز و جگر فروشی فروشگاه خدمات خرده62223
هاي غیر موتوري هاي تخصصی، دوچرخه و سایر چند چرخه فروشی فروشگاه خدمات خرده62255
هاي فیزیکی، ضبط شده هاي صوتی، تصویري، نوار و سایر رسانه هاي تخصصی، دیسک فروشی فروشگاه خدمات خرده62242
هاي تخصصی، ذرت سبز فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي نقاشی هنري، جوهر ها و محصوالت مرتبط، رنگ ها و جالدهنده هاي تخصصی، رنگ فروشی فروشگاه خدمات خرده62264
روبالشی از جنس کتانهاي تخصصی،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62232
هاي تخصصی، روغن حیوانی فروشی فروشگاه خدمات خرده62222
هاي حیوانی و گیاهی ها و چربی هاي تخصصی، روغن فروشی فروشگاه خدمات خرده62222
)نفت خامجز  به(هاي حاصل از مواد قیري  هاي حاصل از نفت خام و روغن هاي تخصصی، روغن فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
هاي نباتی خام و تصفیه شده هاي تخصصی، روغن فروشی فروشگاه خدمات خرده62222
هاي تخصصی، رومیزي از جنس کتان فروشی فروشگاه خدمات خرده62232
هاي تخصصی، زالو فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي تخصصی، زردآلو فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، زرشک فروشی فروشگاه خردهخدمات 62221
سنگ و لینیت و تورب هاي تخصصی، زغال فروشی فروشگاه خدمات خرده62291
هاي تخصصی، زیتون فروشی فروشگاه خدمات خرده62229
هاي تخصصی، زین و افسار و سایر اقالم چرمی فروشی فروشگاه خدمات خرده62256
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ها و اجزاي آن) هاي بخار مرکزي جز دیگ به(هاي تخصصی، ژنراتورهاي بخار  فروشگاهفروشی  خدمات خرده62299
ساخته هاي پیش هاي تخصصی، ساختمان فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
زمینی هاي تخصصی، ساالد سیب فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
زيهاي تخصصی، سایر اقالم فل فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
هاي تخصصی، سایر انواع مبلمان، از انواع مورد استفاده در ادارات و دفاتر فروشی فروشگاه خدمات خرده62283
بندي نشده در جاي دیگر هاي تخصصی، سایر تولیدات صنعتی طبقه فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
ها ویژه کار و قطعات آنهاي  هاي تخصصی، سایر دستگاه فروشی فروشگاه خدمات خرده62288
هاي تخصصی، سایر کاالهاي چوبی و حصیري فروشی فروشگاه خدمات خرده62246
هاي تخصصی، سایر گیاهان و جانوران دریایی فروشی فروشگاه خدمات خرده62224
ها هاي تخصصی، سایر لوازم الکتریکی و قطعات آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62289
ها آالت کاربرد عام و قطعات آن هاي تخصصی، سایر ماشین فروشی فروشگاه دهخدمات خر62289
اي هاي تخصصی، سایر محصوالت سرامیکی غیر سازه فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
هاي تخصصی، سایر محصوالت غذایی فروشی فروشگاه خدمات خرده62229
محصوالت الستیکیهاي تخصصی، سایر  فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
بندي نشده در جاي دیگر هاي تخصصی، سایر محصوالت معدنی غیر فلزي طبقه فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
ها هاي تخصصی، سایر وسایل حمل و نقل و قطعات آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62282
ت سبزجات از نوع حبوبا هاي تخصصی، سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
اي جات برگی یا ساقه هاي تخصصی، سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
جات خشک هاي تخصصی، سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
جات داراي میوه هاي تخصصی، سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
اي پیازي یا غدهاي،  جات ریشه هاي تخصصی، سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
صورت موقت داري شده به جات نگه هاي تخصصی، سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
زمینی منجمد جات، حبوبات و سیب هاي تخصصی، سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
در سرکه یا اسید استیک داري شده زمینی نگه جات، حبوبات و سیب هاي تخصصی، سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
مهرگان دریایی، زنده، تازه یا سرد تنان و بی پوستان، صدف، سایر نرم هاي تخصصی، سخت فروشی فروشگاه خدمات خرده62224
داري شده مهرگان دریایی فراوري و نگه تنان و سایر بی پوستان، نرم هاي تخصصی، سخت فروشی فروشگاه خدمات خرده62224
کاري  هاي موزائیک هاي تخصصی، سرامیک و سفال کف و جلوي شومینه و سرامیک دیوار؛ مکعب فروشی فروشگاه ت خردهخدما62261

از جنس سرامیک و اقالم مشابه
هاي تخصصی، سرپایی فروشی فروشگاه خدمات خرده62234
هاي تخصصی، سفره از جنس کتان فروشی فروشگاه خدمات خرده62232
هاي تخصصی، سمندر فروشی فروشگاه خردهخدمات 62214
هاي آهکی از نوعی  هاي تخصصی، سنگ گچ، انیدریت، گدازآور آهکی، سنگ آهک و سایر سنگ فروشی فروشگاه خدمات خرده62299

شود که در تولید آهک و سیمان استفاده می
ها اقالم ساخته شده از آنهاي تخصصی، سنگ لوح یادبود و ساختمانی و  فروشی فروشگاه خدمات خرده62261
هاي تزئینی و ساختمانی هاي تخصصی، سنگ فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
هاي طبیعی،  قیمتی، سنگ پا، سنگ سنباده، ساینده هاي قیمتی و نیمه هاي تخصصی، سنگ فروشی فروشگاه خدمات خرده62299

ها سایر کانی
تخصصی، سوسیس و کالباسهاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده62229
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هاي تخصصی، سیب فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
زمینی تنوري هاي تخصصی، سیب فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
داري شده به طرق دیگر زمینی، فراوري یا نگه هاي تخصصی، سیب فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
تخصصی، سیر سبزهاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، سیراب و شیردان فروشی فروشگاه خدمات خرده62223
هاي تنباکو هاي تخصصی، سیگار تهیه شده از تنباکو یا جایگزین فروشی فروشگاه خدمات خرده62228
دار، کابل فیبر نوري هاي تخصصی، سیم و کابل روکش فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
بندي نشده در جاي دیگر هاي تخصصی، سیمان، مالت، بتون و ترکیبات مشابه نسوز، طبقه فروشی فروشگاه خردهخدمات 62261
هاي تخصصی، شاخه گل و غنچه گل شامل دسته گل، حلقه گل، سبد گل و مانند آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62212
ستبلوط با پو هاي تخصصی، شاه فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
کوهان هاي تخصصی، شتر و شتر بی فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي تخصصی، شترمرغ فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي تخصصی، شکر فروشی فروشگاه خدمات خرده62225
هاي تخصصی، شیر خام بز فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
تخصصی، شیر خام شترهاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
هاي تخصصی، شیر خام گاو فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
هاي تخصصی، شیر خام گاومیش فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
هاي تخصصی، شیر خام گوسفند فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
فراوري شدههاي تخصصی، شیر مایع و خامه مایع  فروشی فروشگاه خدمات خرده62222
هاي تخصصی، شیشه کارنشده، شیشه تخت و شیشه فشرده یا قالبی براي ساخت و ساز فروشی فروشگاه خدمات خرده62261
هاي تخصصی، صابون، محصوالت تمیزکننده، عطر و محصوالت آرایشی فروشی فروشگاه خدمات خرده62275
ي آرایشی و دستشوییها هاي تخصصی، صابون فروشی فروشگاه خدمات خرده62275
هاي طبیعی ها و رزین هاي تخصصی، صمغ فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
هاي تخصصی، صندلی، اساساً با فریم فلزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62283
هاي تخصصی، طالبی فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، طوطی فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي تخصصی، طیور فروشی فروشگاه خدمات خرده62223
هاي تخصصی، طیور خانگی فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي تخصصی، عبا فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تخصصی، عسل فروشی فروشگاه خدمات خرده62229
هاي تخصصی، عسل طبیعی فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
هاي تخصصی، عطریات فروشی فروشگاه خدمات خرده62275
هاي تخصصی، عمامه و قبا فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تخصصی، عناب فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
محصوالت  ها، آلیاژها، پراکندگیها، ها و ترکیبات آن هاي تخصصی، عناصر رادیواکتیو و ایزوتوپ فروشی فروشگاه خدمات خرده62299

ها، رسوبات رادیواکتیوي ها و ترکیبات آن هاي حاوي این عناصر، ایزوتوپ سرامیکی و مخلوط
هاي تخصصی، غاز فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
زمینی جات، حبوبات و سیب هاي تخصصی، غذاهاي آماده تهیه شده از سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
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سازي هاي جاده هاي تخصصی، غلتک فروشی فروشگاه خردهخدمات 62287
ها هاي رادیویی و تلویزیونی و قطعات آن هاي تخصصی، فرستنده فروشی فروشگاه خدمات خرده62242
ها هاي تخصصی، فلزات ساختمانی و قطعات ساخته شده از آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
اي تخصصی، فلش تانکه فروشی فروشگاه خدمات خرده62262
)اي فقط دلمه(هاي تخصصی، فلفل سبز  فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، فندق با پوست فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، قارچ و دنبالن فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
داري شده به طرق دیگر، غیر منجمد فراوري یا نگههاي تخصصی، قارچ و دنبالن،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تفریحی و ورزشی هاي تخصصی، قایق فروشی فروشگاه خدمات خرده62255
هاي تخصصی، قرقاول فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
تصاالت لوازم روشنایی، بندي نشده در جاي دیگر آباژور، قطعات و ا هاي تخصصی، قطعات طبقه فروشی فروشگاه خدمات خرده62261

تاب و مانند آن، از پالستیک تاب، لوح اسم شب عالئم شب
هاي تخصصی، قطعات قابل تعویض براي ابزارهاي دستی یا ابزارهاي ماشینی فروشی فروشگاه خدمات خرده62265
هاي تخصصی، قمري فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
تخصصی، قند و نباتهاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده62229
هاي تخصصی، قهوه و چاي فراوري شده فروشی فروشگاه خدمات خرده62227
سنگ، لیگنیت یا پیت و سایر انواع قیر معدنی هاي تخصصی، قیر قطران از زغال فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
ی یا چیپهاي داراي نوار مغناطیس هاي تخصصی، کارت فروشی فروشگاه خدمات خرده62285
)پروتئین اصلی شیر(هاي تخصصی، کازئین  فروشی فروشگاه خدمات خرده62222
هاي مشابه براي دیوار، کاغذ شفاف براي شیشه پنجره هاي تخصصی، کاغذ دیواري و پوشش فروشی فروشگاه خدمات خرده62263
قناديهاي تخصصی، کاکائو، شکالت و تولیدات  فروشی فروشگاه خدمات خرده62225
هاي تخصصی، کاالهاي ورزشی فروشی فروشگاه خدمات خرده62255
هاي شیمیایی و کودي هاي تخصصی، کانی فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
هاي تخصصی، کاهو و کاسنی فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، کبک و تیهو فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي تخصصی، کبوتر فروشی فروشگاه خردهخدمات 62214
هاي تخصصی، کت مردانه فروشی فروشگاه خدمات خرده62233
هاي تخصصی، کتاب چاپی فروشی فروشگاه خدمات خرده62251
هاي تخصصی، کدوتنبل، کدومسمایی و کدوقلیانی فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
ی، کرفسهاي تخصص فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، کرم ابریشم فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
)الرو(هاي تخصصی، کرم حشره  فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي گرفته شده از شیر ها و روغن هاي تخصصی، کره و سایر چربی فروشی فروشگاه خدمات خرده62222
ها کشتیهاي تخصصی،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62282
هاي تخصصی، کشمش فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، کفش اسپرت فروشی فروشگاه خدمات خرده62234
اي هاي تخصصی، کفش پارچه فروشی فروشگاه خدمات خرده62234
هاي تخصصی، کفش چرمی فروشی فروشگاه خدمات خرده62234
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تخصصی، کفش طبیهاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده62234
هاي تخصصی، کفش الستیکی فروشی فروشگاه خدمات خرده62234
جز کفش اسکیت هاي تخصصی، کفش ورزشی به فروشی فروشگاه خدمات خرده62234
سنگ، لیگنیت یا پیت، زغال قرع کک از زغال هاي تخصصی، کک و نیمه فروشی فروشگاه خدمات خرده62291
از الستیک یا پالستیک) سر افزار(هاي تخصصی، کاله ایمنی، سایر انواع کاله  فروشگاهفروشی  خدمات خرده62299
پیچ هاي تخصصی، کلم فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، کله و پاچه خام فروشی فروشگاه خدمات خرده62223
هاي تخصصی، کمپوت فروشی فروشگاه خدمات خرده62229
هاي نباتی ها و روغن هاي جامد، از چربی هاي تخصصی، کنجاله و سایر باقیمانده روشی فروشگاهف خدمات خرده62222
هاي تخصصی، کنگرفرنگی فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، کیوي فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
جز گازهاي نفت و سایر هیدرو  و گازهاي مشابه، به هاي تخصصی، گاز زغال، گاز آب، گاز مولد فروشی فروشگاه خدمات خرده62291

هاي گازي کربن
جز گاز طبیعی هاي گازي، به هاي تخصصی، گازهاي حاصل از نفت و سایر هیدروکربن فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
هاي تخصصی، گاو فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
)بوفالو(گاومیش هاي تخصصی،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي تخصصی، گچ فروشی فروشگاه خدمات خرده62261
هاي تخصصی، گردو با پوست فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
فروت هاي تخصصی، گریپ فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، گل و نهال فروشی فروشگاه خدمات خرده62212
کلم هاي تخصصی، گل فروشگاهفروشی  خدمات خرده62221
هاي تخصصی، گوجه فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، گوسفند فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي تخصصی، گوشت قرمز فروشی فروشگاه خدمات خرده62223
هاي تخصصی، گوشت گاو و گوسفند فروشی فروشگاه خدمات خرده62223
هاي تخصصی، گوشت و محصوالت گوشتی فروشی فروشگاه خردهخدمات 62223
هاي ضبط و پخش صدا و تصویر،  هاي رادیویی و تلویزیونی، دستگاه هاي تخصصی، گیرنده فروشی فروشگاه خدمات خرده62242

ها فایر و غیره و قطعات آن میکروفون، بلندگو، آمپلی
صورت ورق یا نوار الستیک طبیعی به شکل اولیه یا بههاي تخصصی،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
ها اي یا تخلیه، المپ قوسی، تجهیزات روشنایی و قطعات آن هاي تخصصی، المپ رشته فروشی فروشگاه خدمات خرده62243
مربوطهالکترونیک، قطعات الکترونیک و اجزاي /هاي رادیویی هاي تخصصی، المپ فروشی فروشگاه خدمات خرده62285
هاي تخصصی، لوازم آرایش فروشی فروشگاه خدمات خرده62275
هاي تخصصی، لوازم خانگی فلزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62245
هاي تخصصی، لوازم صوتی و تصویري فروشی فروشگاه خدمات خرده62242
پالستیک سازي الکتریکی، از هاي تخصصی، لوازم عایق فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
هاي تخصصی، لوازم فلزي کار و ابزار دستی فروشی فروشگاه خدمات خرده62265
هاي تخصصی، لوازم میز، لوازم آشپزخانه و سایر لوازم خانه و لوازم دستشویی از پالستیک فروشی فروشگاه خدمات خرده62245
و لوازم صوتی و تصویريهاي تخصصی، لوازم یدکی تجهیزات  فروشی فروشگاه خدمات خرده62242
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هاي تخصصی، لوبیا سبز فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
داري شده به طرق دیگر، غیر منجمد هاي تخصصی، لوبیا، فراوري یا نگه فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي مورد استفاده در چاپ،  هاي تخصصی، لوح و غلتک چاپ، سنگ چاپ سنگی و سایر واسطه فروشی فروشگاه خدمات خرده62288

آماده، با نقوش ترکیبی
هاي بیلدار هاي تخصصی، لودر فروشی فروشگاه خدمات خرده62287
هاي تخصصی، لوستر فروشی فروشگاه خدمات خرده62243
ها هاي تخصصی، لکوموتیوهاي قطار و تراموا و تجهیزات ریل رو و قطعات آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62282
کشی، از سرامیک غیر نسوز هاي تخصصی، لوله، لوله محافظ، آبرو، ناودانی و اتصاالت لوله فروشی فروشگاه خدمات خرده62262
هاي تخصصی، لووردراپه فروشی فروشگاه خدمات خرده62241
هاي تخصصی، لیموشیرین و لیموترش فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، مارچوبه شگاهفروشی فرو خدمات خرده62221
هاي مشابه هاي تخصصی، مارگارین و فراورده فروشی فروشگاه خدمات خرده62222
هاي تخصصی، ماست و سایر محصوالت حاصل از تخمیر یا اسیدي کردن شیر و خامه فروشی فروشگاه خدمات خرده62222
سنگ شکسته، قیر و آسفالت طبیعیهاي تخصصی، ماسه، ریگ، شن،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
پزي آالت آسفالت هاي تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62287
ها داري و قطعات و لوازم جانبی آن آالت اداري و حساب هاي تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62283
نسوجات، پوشاک و اجناس چرمیآالت تولید م هاي تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62288
آالت حفاري هاي تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62287
ها توتون و قطعات آن/آالت فراوري غذا، نوشیدنی و تنباکو هاي تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62288
ها داري و قطعات آن جنگلآالت کشاورزي یا  هاي تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62286
ها آالت متالورژي و قطعات آن هاي تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62288
ها کاري و ساخت و ساز و قطعات آن آالت معدن هاي تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62287
ساختمانآالت و تجهیزات  هاي تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62287
آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه هاي تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62287
ها ابزار و قطعات و لوازم جانبی و ملحقات آن هاي تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62265
ها کامپیوتري و قطعات و لوازم جانبی آن/محاسباتیهاي  هاي تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62284
هاي تخصصی، ماکارونی فروشی فروشگاه خدمات خرده62229
هاي تخصصی، ماکارونی، نودل، کوکوس و محصوالت آردي مشابه فروشی فروشگاه خدمات خرده62229
هاي تخصصی، مانگو فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، ماهی تازه یا سرد فروشی فروشگاه خردهخدمات 62224
هاي تخصصی، ماهی تزئینی فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي تخصصی، ماهی زنده فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
داري شده هاي تخصصی، ماهی و میگو فراوري و نگه فروشی فروشگاه خدمات خرده62224
جز انواع مورد استفاده در ادارات و دفاتر هاي تخصصی، مبلمان و قطعات مبلمان به فروشگاهفروشی  خدمات خرده62241
بندي از پالستیک هاي تخصصی، محصوالت بسته فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
کننده هاي تخصصی، محصوالت تمیزکننده و براق فروشی فروشگاه خدمات خرده62276
هاي تخصصی، محصوالت توتونی فروشگاهفروشی  خدمات خرده62228
هاي تخصصی، محصوالت جنگلی غیر چوب فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
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بندي نشده در جاي دیگر هاي تخصصی، محصوالت خوراکی با منشأ حیوانی طبقه فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
هاي تخصصی، محصوالت دارویی فروشی فروشگاه خدمات خرده62273
هاي تخصصی، محصوالت غالت آسیاب شده فروشی فروشگاه خدمات خرده62229
هاي تخصصی، محصوالت نجاري فروشی فروشگاه خدمات خرده62261
بندي نشده در جاي دیگر هاي تخصصی، محصوالت نساجی طبقه فروشی فروشگاه خدمات خرده62232
محصوالت نسوز خام؛ سایر محصوالت سرامیکی نسوزهاي تخصصی،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62261
هاي تخصصی، مرغ فروشی فروشگاه خدمات خرده62223
دار هاي تخصصی، مرغ شاخ فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
هاي تخصصی، مرغ و خروس فروشی فروشگاه خدمات خرده62214
کتانهاي تخصصی، مالفه از جنس  فروشی فروشگاه خدمات خرده62232
هاي تخصصی، مواد خام حیوانی مورد استفاده در نساجی فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
هاي مصنوعی هاي تخصصی، مواد شیمیایی صنعتی پایه و رزین فروشی فروشگاه خدمات خرده62272
ها کش آفتجز کودها و  به) بازي(هاي تخصصی، مواد شیمیایی قلیایی  فروشی فروشگاه خدمات خرده62272
ها ها و اجزاي آن هاي تخصصی، موتورها و توربین فروشی فروشگاه خدمات خرده62289
هاي تخصصی، موز فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، موم حشره و موم کافوري فروشی فروشگاه خدمات خرده62219
)جز تري گلیسیریدها به(هاي گیاهی  هاي تخصصی، موم فروشی فروشگاه خدمات خرده62222
هاي تخصصی، میز توالت فروشی فروشگاه خدمات خرده62241
هاي تخصصی، میز زیر تلویزیون فروشی فروشگاه خدمات خرده62241
هاي تخصصی، میز و صندلی آشپزخانه فروشی فروشگاه خدمات خرده62241
حریرهاي تخصصی، میز و صندلی ت فروشی فروشگاه خدمات خرده62241
هاي تخصصی، میز و صندلی حصیري فروشی فروشگاه خدمات خرده62241
هاي تخصصی، میز و صندلی ناهارخوري فروشی فروشگاه خدمات خرده62241
هاي تخصصی، میز و مبل چرخ خیاطی فروشی فروشگاه خدمات خرده62241
هاي تخصصی، میکسر بتن فروشی فروشگاه خدمات خرده62287
ها، نپخته یا پخته، منجمد پوسته ها و سخت هاي تخصصی، میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي پرآب هاي تخصصی، میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي خشک هاي تخصصی، میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
دار هاي هسته میوه دار و هاي دانه هاي تخصصی، میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
گرمسیري هاي گرمسیري و نیمه هاي تخصصی، میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي مرکبات هاي تخصصی، میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، نارنگی فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
ز الیاف طبیعیهاي تخصصی، نخ نساجی ا فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
هاي تخصصی، نخ و پارچه فروشی فروشگاه خدمات خرده62231
هاي تخصصی، نخود سبز فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
داري شده به طرق دیگر، غیر منجمد هاي تخصصی، نخود، فراوري یا نگه فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
اي افزار بسته تخصصی، نرمهاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده62284
بندي نشده در جاي  اي، انواع قند و شربت قند طبقه هاي تخصصی، نشاسته و محصوالت نشاسته فروشی فروشگاه خدمات خرده62229
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دیگر

هاي تخصصی، نفت خام و گاز طبیعی فروشی فروشگاه خدمات خرده62291
، کارت تبریک، عکس و  پستال نویس، کارت چاپی، موسیقی، چاپی یا دستهاي تخصصی، نقشه  فروشی فروشگاه خدمات خرده62251

پالن/نقشه
هاي تخصصی، نمک و کلرور سدیم خالص، آب دریا فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
افزار هاي تخصصی، نوشت فروشی فروشگاه خدمات خرده62251
غیر الکلیهاي  هاي تخصصی، نوشیدنی فروشی فروشگاه خدمات خرده62226
اي برگشتی از رآکتور هسته/، ارسالی به)صورت خشاب به(هاي تخصصی، واحدهاي سوخت  فروشی فروشگاه خدمات خرده62291
، موم )با ریز ذرات متبلور(هاي تخصصی، وازلین، پارافین جامد، موم نفتی میکرو کریستالین  فروشی فروشگاه خدمات خرده62299

هاي معدنی و محصوالت  ، سایر موم)تورب(، موم پیت )اي لینیت، زغال قهوه(مومیا، موم لیگنیت ، )سنگ خاکه زغال(اسالک 
هاي قیري دست آمده از کانی هاي به هاي نفتی یا روغن هاي روغن مشابه، کک نفت، قیر نفت و سایر پسماند

سایر اشکال تخت خود چسب، از پالستیکهاي تخصصی، ورق، صفحه، فیلم، فویل، نوار و  فروشی فروشگاه خدمات خرده62299
هاي چوب براي تخته چندال، تخته فشرده هاي چوب روکش شده، ورقه هاي تخصصی، ورقه فروشی فروشگاه خدمات خرده62261
بازي هاي تخصصی، وسایل بازي و اسباب فروشی فروشگاه خدمات خرده62253
ل سرگرمیهاي تخصصی، وسای فروشی فروشگاه خدمات خرده62253
هاي تخصصی، ویدئو فروشی فروشگاه خدمات خرده62242
هاي تخصصی، هدفون فروشی فروشگاه خدمات خرده62242
هاي تخصصی، هلو و شلیل فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، هندوانه فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
ها هواپیماها و فضاپیماها و قطعات آنهاي تخصصی،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62282
هاي تخصصی، هویج و شلغم فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
آالت اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی هاي تخصصی، یراق فروشی فروشگاه خدمات خرده62262
هاي تخصصی، ازگیل فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
ها، ضبط نشده هاي فرار سالید استیت و سایر رسانه هاي تخصصی، دیسک، نوار، حافظه فروشگاهفروشی  خدمات خرده62285
هاي تخصصی، گالبی و به فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
هاي تخصصی، گیالس و آلبالو فروشی فروشگاه خدمات خرده62221
سفال سقف، کالهک و پوشش دودکش، تزئینات معماري و هاي غیر تخصصی آجر ساختمانی،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62161

سایر محصوالت ساختمانی از سرامیک غیر نسوز
دار هاي غیر تخصصی آجر، بلوک، کاشی، سفال و سایر اقالم سرامیکی از خاک سیلیس فروشی فروشگاه خدمات خرده62161
از بتون، سیمان و گچهاي غیر تخصصی اقالم ساخته شده  فروشی فروشگاه خدمات خرده62161
)معمولی(جز پارچه بافتی  هاي غیر تخصصی الیاف شیشه و محصوالت تهیه شده از آن، به فروشی فروشگاه خدمات خرده62161
هاي غیر تخصصی باالبر فروشی فروشگاه خدمات خرده62187
هاي مکانیکی هاي غیر تخصصی بولدوزر و بیل فروشی فروشگاه خدمات خرده62187
صورت رول یا به شکل سرامیک، پوشش دیوار و  هاي غیر تخصصی پوشش کف از پالستیک به فروشی فروشگاه خدمات خرده62163

سقف از پالستیک
هاي غیر تخصصی تجهیزات پزشکی و جراحی و تجهیزات ارتوپدي فروشی فروشگاه خدمات خرده62174
جز صابون ترسازهاي ارگانیک، بههاي غیر تخصصی  فروشی فروشگاه خدمات خرده62176
هاي  هاي غیر تخصصی سرامیک و سفال کف و جلوي شومینه و سرامیک دیوار، مکعب فروشی فروشگاه خدمات خرده62161
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کاري از جنس سرامیک و اقالم مشابه موزائیک

ها ساخته شده از آنهاي غیر تخصصی سنگ لوح یادبود و ساختمانی و اقالم  فروشی فروشگاه خدمات خرده62161
بندي نشده در جاي دیگر هاي غیر تخصصی سیمان، مالت، بتون و ترکیبات مشابه نسوز، طبقه فروشی فروشگاه خدمات خرده62161
هاي غیر تخصصی سینک، وان، کاسه توالت، فلش تانک و محصوالت نصبی مشابه از سرامیک فروشی فروشگاه خدمات خرده62162
هاي آرایشی و دستشویی هاي غیر تخصصی صابون فروشی فروشگاه دهخدمات خر62175
سازي هاي غیر تخصصی غلتکهاي جاده فروشی فروشگاه خدمات خرده62187
هاي غیر تخصصی گچ فروشی فروشگاه خدمات خرده62161
هاي بیلدار هاي غیر تخصصی لودر فروشی فروشگاه خدمات خرده62187
کشی، از سرامیک غیر نسوز رو، ناودانی و اتصاالت لوله هاي غیر تخصصی لوله، لوله محافظ، آب فروشگاه فروشی خدمات خرده62162
پزي آالت آسفالت هاي غیر تخصصی ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62187
آالت حفاري هاي غیر تخصصی ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62187
آالت و تجهیزات ساختمان هاي غیر تخصصی ماشین هفروشی فروشگا خدمات خرده62187
آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه هاي غیر تخصصی ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62187
ها ابزار و قطعات و لوازم جانبی و ملحقات آن هاي غیر تخصصی ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62165
کننده هاي غیر تخصصی محصوالت تمیزکننده و براق فروشی فروشگاه خردهخدمات 62176
هاي غیر تخصصی محصوالت نسوز خام، سایر محصوالت سرامیکی نسوز فروشی فروشگاه خدمات خرده62161
هاي غیر تخصصی میکسر بتن فروشی فروشگاه خدمات خرده62187
وان حمام، کاسه دستشویی، کاسه توالت و سرپوش آن، فلش تانک و لوازم هاي غیر تخصصی  فروشی فروشگاه خدمات خرده62162

بهداشتی مشابه از پالستیک
هاي غیر تخصصی، آب آلبالو فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، آب انگور فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
پرتقالهاي غیر تخصصی، آب  فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
جات هاي غیر تخصصی، آب سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، آب سیب فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، آب گازدار فروشی فروشگاه خدمات خرده62126
)طبیعی یا مصنوعی(هاي غیر تخصصی، آب معدنی  فروشی فروشگاه خدمات خرده62126
هاي غیر تخصصی، آب معدنی بطري شده فروشی فروشگاه خدمات خرده62126
ها هاي غیر تخصصی، آب میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
زمینی سیب) پلت(هاي غیر تخصصی، آرد، بلغور، پودر، برش، گلوله  فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
تخصصی، آالت موسیقیهاي غیر  فروشی فروشگاه خدمات خرده62159
هاي غیر تخصصی، آلو و گوجه و آلوچه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، آلو، آلوچه و گوجه خشک فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، آناناس فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
آووکادوهاي غیر تخصصی،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
بندي نشده در جاي دیگر هاي غیر تخصصی، ابزار بنایی، از پالستیک، طبقه فروشی فروشگاه خدمات خرده62161
داري داري و جنگل هاي غیر تخصصی، ابزار دستی شامل انواع مورد استفاده در کشاورزي، باغ فروشی فروشگاه خدمات خرده62165
، )ناوبري(گیري، بررسی، آزمایش، هدایت  ي غیر تخصصی، ابزارها و لوازم مخصوص اندازهها فروشی فروشگاه خدمات خرده62152

هاي صنعتی، قطعات و لوازم جانبی مربوطه تجهیزات کنترل پروسه
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هاي غیر تخصصی، ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی و قطعات و لوازم جانبی مربوطه فروشی فروشگاه خدمات خرده62152
ها ، قطعات و لوازم آن)تریلر نیم(یدک  و نیم) تریلر(هاي غیر تخصصی، اتاق انواع خودرو، یدک  فروشی فروشگاه خدمات خرده62181
پیچ و اقالم مشابه و  پیچ، ساق  هاي غیر تخصصی، اجزاي کفش، کفی غیر ثابت، سرپاشنه، مچ فروشی فروشگاه خدمات خرده62134

ها اجزاي آن
جات و مواد معطر، فراوري شده هاي غیر تخصصی، ادویه فروشی فروشگاه خدمات خرده62127
هاي غیر تخصصی، اردک فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
هاي غیر تخصصی، ازگیل فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، اسفناج فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
بندي نشده در جاي دیگر هاي غیر تخصصی، اقالم ساخته شده از پالستیک طبقه فروشگاهفروشی  خدمات خرده62199
ساخته از پالستیک هاي غیر تخصصی، اقالم نیمه فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
ها هاي برق و قطعات آن هاي غیر تخصصی، الکترو موتورها، ژنراتورهاي برق و ترانس فروشی فروشگاه خدمات خرده62189
هاي غیر تخصصی، الیاف طبیعی تهیه شده براي ریسیدن فروشی فروشگاه خدمات خرده62131
مصنوعی نیمه/هاي غیر تخصصی، الیاف مصنوعی فروشی فروشگاه خدمات خرده62171
هاي غیر تخصصی، انار فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
ها انباره، پیل ساده و باتري ساده و قطعات آنهاي غیر تخصصی،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62159
هاي غیر تخصصی، انجیر فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، انگور فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
ها هاي غیر تخصصی، انواع اجاق و مشعل کوره و قطعات آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62189
ها اي و محرکه و قطعات آن ، چرخ دنده، اجزاي دنده)برینگ(هاي غیر تخصصی، انواع بلبرینگ  ی فروشگاهفروش خدمات خرده62189
هاي غیر تخصصی، انواع تخته فروشی فروشگاه خدمات خرده62161
ها لوازم آن، قطعات و )تریلر نیم(یدک  و نیم) تریلر(هاي غیر تخصصی، انواع خودرو، یدک  فروشی فروشگاه خدمات خرده62181
ها هاي غیر تخصصی، انواع سالح و مهمات و قطعات و اجزاي آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62189
بندي از چوب،  هاي غیر تخصصی، انواع قوطی، جعبه، صندوق، درام و اقالم مشابه مخصوص بسته فروشی فروشگاه خدمات خرده62199

و دیگر انواع صفحات حمل بار از چوب، انواع بشکه و چلیک و دیگر تولیدات اي  قرقره کابل از چوب، طبق مسطح، طبق جعبه
)شامل تخته بدنه(ها از چوب  بشکه سازها و اجزاي آن

هاي غیر تخصصی، انواع مخزن، از آهن، فوالد یا آلومینیم فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
اي، مارماالد، پوره یا پاته میوه ربا، ژل میوههاي غیر تخصصی، انواع م فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، بادام با پوست فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، بادام هندي با پوست فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، بادمجان فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، بالنگ فروشگاهفروشی  خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، بذر گل فروشی فروشگاه خدمات خرده62112
هاي غیر تخصصی، بذر میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، بز فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
یخی خوردنیهاي غیر تخصصی، بستنی و سایر اقالم  فروشی فروشگاه خدمات خرده62122
هاي غیر تخصصی، بلدرچین فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
هاي تزئینی هاي غیر تخصصی، بوته فروشی فروشگاه خدمات خرده62112
هاي غیر تخصصی، بوقلمون فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
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هاي غیر تخصصی، پاپایا فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، پارچه بافتی از الیاف طبیعی فروشی فروشگاه خردهخدمات 62131
هاي خاص هاي غیر تخصصی، پارچه فروشی فروشگاه خدمات خرده62131
هاي کشباف هاي غیر تخصصی، پارچه فروشی فروشگاه خدمات خرده62131
هاي غیر تخصصی، پارکت فروشی فروشگاه خدمات خرده62163
هاي غیر تخصصی، پرتقال فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، پرندگان شکاري فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
هاي غیر تخصصی، پروتئین قارچی فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
هاي غیر تخصصی، پسته با پوست فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
غیر تخصصی، پشم چیده شدههاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
، ولوها )آبی و بادي(ها، کمپرسورها، موتورهاي هیدرولیک و پنوماتیک  هاي غیر تخصصی، پمپ فروشی فروشگاه خدمات خرده62189

ها و قطعات آن) شیرها(
هاي غیر تخصصی، پنیر، تازه یا فراوري شده فروشی فروشگاه خدمات خرده62122
زمینی هاي غیر تخصصی، پوره سیب فروشگاه فروشی خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، پوست دباغی شده یا عمل آمده فروشی فروشگاه خدمات خرده62156
آوري نشده هاي غیر تخصصی، پوست و خز عمل فروشی فروشگاه خدمات خرده62115
هاي غیر تخصصی، پیاز فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، پیله کرم ابریشم مناسب براي ریسیدن فروشی فروشگاه خردهخدمات 62119
هاي غیر تخصصی، تایر و تیوب الستیکی فروشی فروشگاه خدمات خرده62159
ها جایی و قطعات آن هاي غیر تخصصی، تجهیزات باالبري و جابه فروشی فروشگاه خدمات خرده62189
ها هاي غیر تخصصی، تجهیزات توزیع و کنترل برق و قطعات آن فروشگاهفروشی  خدمات خرده62189
هاي غیر تخصصی، تخم اردک فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
کشی هاي غیر تخصصی، تخم براي جوجه فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
هاي غیر تخصصی، تخم بلدرچین فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
هاي غیر تخصصی، تخم بوقلمون فروشی فروشگاه خردهخدمات 62119
هاي غیر تخصصی، تخم شترمرغ فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
هاي غیر تخصصی، تخم غاز فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
داري شده یا پخته شده هاي غیر تخصصی، تخم ماکیان، نگه فروشی فروشگاه خدمات خرده62122
هاي غیر تخصصی، تخم مرغ یا تخم سایر طیور فروشی فروشگاه خردهخدمات 62119
جات خانواده سیر فرنگی و سایر سبزي هاي غیر تخصصی، تره فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، تمبر هندي فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
برگه چک، اسکناس، برگه سهام، بروشور و اعالمیه، اقالم تبلیغاتی و هاي غیر تخصصی، تمبر،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62151

سایر اقالم چاپی
هاي غیر تخصصی، تمشک فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
فرنگی توت، توت هاي غیر تخصصی، توت، شاه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
نانوایی هاي غیر تخصصی، تولیدات فروشی فروشگاه خدمات خرده62125
هاي غیر تخصصی، جوانه سویا فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، جوانه لوبیا فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
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هاي غیر تخصصی، جواهرات و اقالم مرتبط فروشی فروشگاه خدمات خرده62154
تاب، سالن تیراندازي و سایر امکانات سرگرمی شهربازيهاي غیر تخصصی، چرخ و فلک،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
هاي غیر تخصصی، چرم دباغی شده یا عمل آمده، چرم ترکیبی فروشی فروشگاه خدمات خرده62156
هاي غیر تخصصی، چوب اره شده یا برش خورده در طول، قطعه قطعه شده یا پوست کنده، با  فروشی فروشگاه خدمات خرده62191

آهن یا تراموا، اشباع نشده متر، تراورس چوبی خطوط راه میلی 6از ضخامت بیش 
ها یا سطوح آن،  صورت ممتد شکل داده شده در طول هر کدام از لبه هاي غیر تخصصی، چوب به فروشی فروشگاه خدمات خرده62191

صورت تراشه یا خرده پشم چوب، آرد چوب، چوب به
غیر تخصصی، چوب پنبه طبیعی، فراوري نشدههاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
زمینی هاي غیر تخصصی، چیپس سیب فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
آموز هاي غیر تخصصی، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
هاي غیر تخصصی، خاک رس فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
ها و نشریات ادواري روزانه و غیر روزانه چاپی هاي غیر تخصصی، خبرنامه فروشی فروشگاه خردهخدمات 62151
اي،  پنبه هاي غیر تخصصی، محصوالت چوب فروشی فروشگاه هاي غیر تخصصی، خدمات خرده فروشی فروشگاه خدمات خرده62146

مواد بافتنی و پوشال
پنبه صصی، خردههاي غیر تخ فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
هاي غیر تخصصی، خرگوش فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
هاي غیر تخصصی، خرما فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، خرمالو فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، خزندگان فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
کرده زمینی سرخ هاي غیر تخصصی، خالل سیب فروشگاهفروشی  خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، خمیر کاغذ فروشی فروشگاه خدمات خرده62194
هاي غیر تخصصی، خیار و خیار ترشی فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، دارابی فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، دانه سبز سویا فروشگاهفروشی  خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، درخت کریسمس فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
هاي  هاي تلفن همراه یا سایر شبکه هاي مورد استفاده در شبکه هاي غیر تخصصی، دستگاه تلفن فروشی فروشگاه خدمات خرده62185

ها ارسال یا دریافت صدا، تصویر یا سایر دادههاي مورد استفاده براي  سیم، سایر دستگاه بی
داري، دفتر مشق، دفتر یادداشت، دفتر نامه، دفتر  هاي غیر تخصصی، دفتر ثبت، دفتر حساب فروشی فروشگاه خدمات خرده62151

قواییافزاري کاغذي و م کن، کالسور، پوشه، فرم و سایر اقالم نوشت خاطرات، دفتر سررسید و اقالم مشابه، جوهر خشک
هاي غیر موتوري هاي غیر تخصصی، دوچرخه و سایر چند چرخه فروشی فروشگاه خدمات خرده62155
ها، ضبط نشده هاي فرار سالید استیت و سایر رسانه هاي غیر تخصصی، دیسک، نوار، حافظه فروشی فروشگاه خدمات خرده62185
هاي فیزیکی، ضبط شده هاي صوتی، تصویري، نوار و سایر رسانه دیسکهاي غیر تخصصی،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62142
هاي غیر تخصصی، ذرت سبز فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي نقاشی هنري، جوهر ها و محصوالت مرتبط، رنگ ها و جالدهنده هاي غیر تخصصی، رنگ فروشی فروشگاه خدمات خرده62164
هاي غیر تخصصی، روغن حیوانی هفروشی فروشگا خدمات خرده62122
هاي حیوانی و گیاهی ها و چربی هاي غیر تخصصی، روغن فروشی فروشگاه خدمات خرده62122
جز نفت  به(هاي حاصل از مواد قیري  هاي حاصل از نفت خام و روغن هاي غیر تخصصی، روغن فروشی فروشگاه خدمات خرده62199

)خام
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هاي نباتی خام و تصفیه شده هاي غیر تخصصی، روغن فروشگاهفروشی  خدمات خرده62122
هاي غیر تخصصی، زالو فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
هاي غیر تخصصی، زردآلو فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، زرشک فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
سنگ و لینیت و تورب تخصصی، زغالهاي غیر  فروشی فروشگاه خدمات خرده62191
هاي غیر تخصصی، زین و افسار و سایر اقالم چرمی فروشی فروشگاه خدمات خرده62156
ها و اجزاي آن) هاي بخار مرکزي جز دیگ به(هاي غیر تخصصی، ژنراتورهاي بخار  فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
ساخته هاي پیش تخصصی، ساختمانهاي غیر  فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
زمینی هاي غیر تخصصی، ساالد سیب فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، سایر اقالم فلزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
اترهاي غیر تخصصی، سایر انواع مبلمان از انواع مورد استفاده در ادارات و دف فروشی فروشگاه خدمات خرده62183
بندي نشده در جاي دیگر هاي غیر تخصصی، سایر تولیدات صنعتی طبقه فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
ها هاي ویژه کار و قطعات آن هاي غیر تخصصی، سایر دستگاه فروشی فروشگاه خدمات خرده62188
هاي غیر تخصصی، سایر کاالهاي چوبی و حصیري فروشی فروشگاه خدمات خرده62146
هاي غیر تخصصی، سایر گیاهان و جانوران دریایی فروشی فروشگاه خدمات خرده62124
ها هاي غیر تخصصی، سایر لوازم الکتریکی و قطعات آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62189
ها آالت کاربرد عام و قطعات آن هاي غیر تخصصی، سایر ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62189
اي هاي غیر تخصصی، سایر محصوالت سرامیکی غیر سازه فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
هاي غیر تخصصی، سایر محصوالت غذایی فروشی فروشگاه خدمات خرده62129
هاي غیر تخصصی، سایر محصوالت الستیکی فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
بندي نشده در جاي دیگر سایر محصوالت معدنی غیر فلزي طبقههاي غیر تخصصی،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
ها هاي غیر تخصصی، سایر وسایل حمل و نقل و قطعات آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62182
جات از نوع حبوبات سبز هاي غیر تخصصی، سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
اي جات برگی یا ساقه تخصصی، سبزيهاي غیر  فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
جات خشک هاي غیر تخصصی، سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
جات داراي میوه هاي غیر تخصصی، سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
اي اي، پیازي یا غده جات ریشه هاي غیر تخصصی، سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
صورت موقت داري شده به جات نگه هاي غیر تخصصی، سبزي فروشی فروشگاه هخدمات خرد62121
زمینی منجمد جات، حبوبات و سیب هاي غیر تخصصی، سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
استیکداري شده در سرکه یا اسید  زمینی نگه جات، حبوبات و سیب هاي غیر تخصصی، سبزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
مهرگان دریایی، زنده، تازه یا سرد تنان و بی پوستان، صدف، سایر نرم هاي غیر تخصصی، سخت فروشی فروشگاه خدمات خرده62124
داري شده مهرگان دریایی فراوري و نگه تنان و سایر بی پوستان، نرم هاي غیر تخصصی، سخت فروشی فروشگاه خدمات خرده62124
هاي غیر تخصصی، سمندر فروشی فروشگاه خردهخدمات 62114
هاي آهکی از  هاي غیر تخصصی، سنگ گچ، انیدریت، گدازآور آهکی، سنگ آهک و سایر سنگ فروشی فروشگاه خدمات خرده62199

شود نوعی که در تولید آهک و سیمان استفاده می
ساختمانی هاي تزئینی و هاي غیر تخصصی، سنگ فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
هاي طبیعی،  قیمتی، سنگ پا، سنگ سنباده، ساینده هاي قیمتی و نیمه هاي غیر تخصصی، سنگ فروشی فروشگاه خدمات خرده62199

سایر کانیها
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هاي غیر تخصصی، سیب فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
زمینی تنوري هاي غیر تخصصی، سیب فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
داري شده به طرق دیگر زمینی، فراوري یا نگه هاي غیر تخصصی، سیب فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، سیر سبز فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي تنباکو هاي غیر تخصصی، سیگار تهیه شده از تنباکو یا جایگزین فروشی فروشگاه خدمات خرده62128
دار، کابل فیبر نوري هاي غیر تخصصی، سیم و کابل روکش فروشی فروشگاه خردهخدمات 62199
هاي غیر تخصصی، شاخه گل و غنچه گل شامل دسته گل، حلقه گل، سبد گل و مانند آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62112
بلوط با پوست هاي غیر تخصصی، شاه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
کوهان هاي غیر تخصصی، شتر و شتر بی فروشی فروشگاه هخدمات خرد62114
هاي غیر تخصصی، شترمرغ فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
هاي غیر تخصصی، شکر فروشی فروشگاه خدمات خرده62125
هاي غیر تخصصی، شیر خام بز فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
تخصصی، شیر خام شترهاي غیر  فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
هاي غیر تخصصی، شیر خام گاو فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
هاي غیر تخصصی، شیر خام گاومیش فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
هاي غیر تخصصی، شیر خام گوسفند فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
ع و خامه مایع فراوري شدههاي غیر تخصصی، شیر مای فروشی فروشگاه خدمات خرده62122
هاي غیر تخصصی، شیشه کارنشده، شیشه تخت و شیشه فشرده یا قالبی براي ساخت و ساز فروشی فروشگاه خدمات خرده62161
هاي غیر تخصصی، صابون، محصوالت تمیزکننده، عطر و محصوالت آرایشی فروشی فروشگاه خدمات خرده62175
هاي طبیعی ها و رزین هاي غیر تخصصی، صمغ فروشگاهفروشی  خدمات خرده62119
هاي غیر تخصصی، صندلی اساساً با فریم فلزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62183
هاي غیر تخصصی، طالبی فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، طوطی فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
هاي غیر تخصصی، طیور خانگی فروشگاهفروشی  خدمات خرده62114
هاي غیر تخصصی، عسل طبیعی فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
هاي غیر تخصصی، عطریات فروشی فروشگاه خدمات خرده62175
هاي غیر تخصصی، عناب فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
ها،  ها، آلیاژها، پراکندگی ها و ترکیبات آن رادیواکتیو و ایزوتوپهاي غیر تخصصی، عناصر  فروشی فروشگاه خدمات خرده62199

ها، رسوبات رادیواکتیوي ها و ترکیبات آن هاي حاوي این عناصر، ایزوتوپ محصوالت سرامیکی و مخلوط
هاي غیر تخصصی، غاز فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
زمینی جات، حبوبات و سیب غذاهاي آماده تهیه شده از سبزيهاي غیر تخصصی،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
ها هاي رادیویی و تلویزیونی و قطعات آن هاي غیر تخصصی، فرستنده فروشی فروشگاه خدمات خرده62142
ها هاي غیر تخصصی، فلزات ساختمانی و قطعات ساخته شده از آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
)اي فقط دلمه(هاي غیر تخصصی، فلفل سبز  وشی فروشگاهفر خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، فندق با پوست فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، قارچ و دنبالن فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
به طرق دیگر، غیر منجمدداري شده  هاي غیر تخصصی، قارچ و دنبالن، فراوري یا نگه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي تفریحی و ورزشی هاي غیر تخصصی، قایق فروشی فروشگاه خدمات خرده62155
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هاي غیر تخصصی، قرقاول فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
م بندي نشده در جاي دیگر آباژور، قطعات و اتصاالت لواز هاي غیر تخصصی، قطعات طبقه فروشی فروشگاه خدمات خرده62161

تاب و مانند آن، از پالستیک تاب، لوح اسم شب روشنایی، عالئم شب
هاي غیر تخصصی، قطعات قابل تعویض براي ابزارهاي دستی یا ابزارهاي ماشینی فروشی فروشگاه خدمات خرده62165
هاي غیر تخصصی، قمري فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
تخصصی، قهوه و چاي فراوري شده هاي غیر فروشی فروشگاه خدمات خرده62127
سنگ، لیگنیت یا پیت و سایر انواع قیر معدنی هاي غیر تخصصی، قیر قطران از زغال فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
هاي داراي نوار مغناطیسی یا چیپ هاي غیر تخصصی، کارت فروشی فروشگاه خدمات خرده62185
)پروتئین اصلی شیر(غیر تخصصی، کازئین هاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده62122
هاي مشابه براي دیوار، کاغذ شفاف براي شیشه پنجره هاي غیر تخصصی، کاغذ دیواري و پوشش فروشی فروشگاه خدمات خرده62163
هاي غیر تخصصی، کاکائو، شکالت و تولیدات قنادي فروشی فروشگاه خدمات خرده62125
هاي غیر تخصصی، کاالهاي ورزشی فروشگاهفروشی  خدمات خرده62155
هاي شیمیایی و کودي هاي غیر تخصصی، کانی فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
هاي غیر تخصصی، کاهو و کاسنی فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، کبک و تیهو فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
هاي غیر تخصصی، کبوتر هفروشی فروشگا خدمات خرده62114
هاي غیر تخصصی، کتاب چاپی فروشی فروشگاه خدمات خرده62151
هاي غیر تخصصی، کدوتنبل، کدومسمایی و کدوقلیانی فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، کرفس فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
کرم ابریشم هاي غیر تخصصی، فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
)الرو(هاي غیر تخصصی، کرم حشره  فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
هاي گرفته شده از شیر ها و روغن هاي غیر تخصصی، کره و سایر چربی فروشی فروشگاه خدمات خرده62122
ها هاي غیر تخصصی، کشتی فروشی فروشگاه خدمات خرده62182
هاي غیر تخصصی، کشمش فروشگاهفروشی  خدمات خرده62121
جز کفش اسکیت هاي غیر تخصصی، کفش ورزشی به فروشی فروشگاه خدمات خرده62134
سنگ، لیگنیت یا پیت، زغال قرع کک از زغال هاي غیر تخصصی، کک و نیمه فروشی فروشگاه خدمات خرده62191
از الستیک یا پالستیک) سر افزار(سایر انواع کاله  هاي غیر تخصصی، کاله ایمنی، فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
پیچ هاي غیر تخصصی، کلم فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي نباتی ها و روغن هاي جامد، از چربی هاي غیر تخصصی، کنجاله و سایر باقیمانده فروشی فروشگاه خدمات خرده62122
تخصصی، کنگرفرنگیهاي غیر  فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
ها کش هاي غیر تخصصی، کودها و آفت فروشی فروشگاه خدمات خرده62172
هاي غیر تخصصی، کیوي فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
جز گازهاي نفت و سایر  هاي غیر تخصصی، گاز زغال، گاز آب، گاز مولد و گازهاي مشابه، به فروشی فروشگاه خدمات خرده62191

هاي گازي کربنهیدرو 
جز گاز طبیعی هاي گازي، به هاي غیر تخصصی، گازهاي حاصل از نفت و سایر هیدروکربن فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
هاي غیر تخصصی، گاو فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
)بوفالو(هاي غیر تخصصی، گاومیش  فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
هاي غیر تخصصی، گردو با پوست فروشی فروشگاه خردهخدمات 62121
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فروت هاي غیر تخصصی، گریپ فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، گل و نهال فروشی فروشگاه خدمات خرده62112
هاي غیر تخصصی، گالبی و به فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
کلم یر تخصصی، گلهاي غ فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، گوجه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، گوسفند فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
هاي غیر تخصصی، گوشت و محصوالت گوشتی فروشی فروشگاه خدمات خرده62123
هاي ضبط و پخش صدا و تصویر،  و تلویزیونی، دستگاه هاي رادیویی هاي غیر تخصصی، گیرنده فروشی فروشگاه خدمات خرده62142

ها فایر و غیره و قطعات آن میکروفون، بلندگو، آمپلی
هاي غیر تخصصی، گیالس و آلبالو فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
صورت ورق یا نوار هاي غیر تخصصی، الستیک طبیعی به شکل اولیه یا به فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
ها اي یا تخلیه، المپ قوسی، تجهیزات روشنایی و قطعات آن هاي غیر تخصصی، المپ رشته فروشی فروشگاه خدمات خرده62143
هاي غیر تخصصی، لوازم آرایش فروشی فروشگاه خدمات خرده62175
م دستشویی از پالستیکهاي غیر تخصصی، لوازم آشپزخانه و سایر لوازم خانه و لواز فروشی فروشگاه خدمات خرده62145
هاي غیر تخصصی، لوازم خانگی فلزي فروشی فروشگاه خدمات خرده62145
ها هاي غیر تخصصی، لوازم خانگی و قطعات آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62144
سازي الکتریکی، از پالستیک هاي غیر تخصصی، لوازم عایق فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
هاي غیر تخصصی، لوازم فلزي کار و ابزار دستی فروشی فروشگاه خردهخدمات 62165
هاي غیر تخصصی، لوبیا سبز فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
داري شده به طرق دیگر، غیر منجمد هاي غیر تخصصی، لوبیا، فراوري یا نگه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي مورد استفاده در  یر تخصصی، لوح و غلتک چاپ، سنگ چاپ سنگی و سایر واسطههاي غ فروشی فروشگاه خدمات خرده62188

چاپ، آماده، با نقوش ترکیبی
ها هاي غیر تخصصی، لکوموتیوهاي قطار و تراموا و تجهیزات ریل رو و قطعات آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62182
رین و لیموترشهاي غیر تخصصی، لیموشی فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، مارچوبه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي مشابه هاي غیر تخصصی، مارگارین و فراورده فروشی فروشگاه خدمات خرده62122
هاي غیر تخصصی، ماست و سایر محصوالت حاصل از تخمیر یا اسیدي کردن شیر و خامه فروشی فروشگاه خدمات خرده62122
هاي غیر تخصصی، ماسه، ریگ، شن، سنگ شکسته، قیر و آسفالت طبیعی فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
ها داري و قطعات و لوازم جانبی آن آالت اداري و حساب هاي غیر تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62183
ید منسوجات، پوشاک و اجناس چرمیآالت تول هاي غیر تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62188
ها توتون و قطعات آن/آالت فراوري غذا، نوشیدنی و تنباکو هاي غیر تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62188
ها داري و قطعات آن آالت کشاورزي یا جنگل هاي غیر تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62186
ها آالت متالورژي و قطعات آن هاي غیر تخصصی، ماشین فروشگاهفروشی  خدمات خرده62188
ها کاري و ساخت و ساز و قطعات آن آالت معدن هاي غیر تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62187
ها کامپیوتري و قطعات و لوازم جانبی آن/هاي محاسباتی هاي غیر تخصصی، ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده62184
هاي غیر تخصصی، ماکارونی، نودل، کوکوس و محصوالت آردي مشابه فروشی فروشگاه خدمات خرده62129
هاي غیر تخصصی، مانگو فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، ماهی تزئینی فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
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زندههاي غیر تخصصی، ماهی  فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
هاي غیر تخصصی، ماهی و میگو تازه یا سرد فروشی فروشگاه خدمات خرده62124
جز انواع مورد استفاده در ادارات و دفاتر هاي غیر تخصصی، مبلمان و قطعات مبلمان به فروشی فروشگاه خدمات خرده62141
پالستیکبندي از  هاي غیر تخصصی، محصوالت بسته فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
هاي غیر تخصصی، محصوالت توتونی فروشی فروشگاه خدمات خرده62128
هاي غیر تخصصی، محصوالت جنگلی غیر چوب فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
بندي نشده در جاي دیگر هاي غیر تخصصی، محصوالت خوراکی با منشأ حیوانی طبقه فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
هاي غیر تخصصی، محصوالت دارویی فروشی فروشگاه خردهخدمات 62173
هاي غیر تخصصی، محصوالت غالت آسیاب شده فروشی فروشگاه خدمات خرده62129
هاي غیر تخصصی، محصوالت نجاري مورد استفاده ساختمان سازها فروشی فروشگاه خدمات خرده62161
دار مرغ شاخهاي غیر تخصصی،  فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
هاي غیر تخصصی، مرغ و خروس فروشی فروشگاه خدمات خرده62114
هاي غیر تخصصی، مکالیوم فروشی فروشگاه خدمات خرده62163
هاي غیر تخصصی، مواد خام حیوانی مورد استفاده در نساجی فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
هاي مصنوعی مواد شیمیایی صنعتی پایه و رزین هاي غیر تخصصی، فروشی فروشگاه خدمات خرده62171
ها کش جز کودها و آفت به) بازي(هاي غیر تخصصی، مواد شیمیایی قلیایی  فروشی فروشگاه خدمات خرده62171
ها ها و اجزاي آن هاي غیر تخصصی، موتورها و توربین فروشی فروشگاه خدمات خرده62189
هاي غیر تخصصی، موز فروشگاهفروشی  خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، موکت فروشی فروشگاه خدمات خرده62163
هاي غیر تخصصی، موم حشره و موم کافوري فروشی فروشگاه خدمات خرده62119
)جز تریگلیسیریدها به(هاي گیاهی  هاي غیر تخصصی، موم فروشی فروشگاه خدمات خرده62122
ها، نپخته یا پخته، منجمد پوسته ها و سخت هاي غیر تخصصی، میوه روشگاهفروشی ف خدمات خرده62121
هاي پرآب هاي غیر تخصصی، میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي خشک هاي غیر تخصصی، میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
دار هاي هسته میوهدار و  هاي دانه هاي غیر تخصصی، میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
گرمسیري هاي گرمسیري و نیمه هاي غیر تخصصی، میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي مرکبات هاي غیر تخصصی، میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، نارنگی فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
تخصصی، نخ نساجی از الیاف طبیعیهاي غیر  فروشی فروشگاه خدمات خرده62131
هاي غیر تخصصی، نخود سبز فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
داري شده به طرق دیگر، غیر منجمد هاي غیر تخصصی، نخود، فراوري یا نگه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
اي افزار بسته هاي غیر تخصصی، نرم فروشی فروشگاه خدمات خرده62184
بندي نشده در  اي، انواع قند و شربت قند طبقه هاي غیر تخصصی، نشاسته و محصوالت نشاسته فروشی فروشگاه خدمات خرده62129

جاي دیگر
هاي غیر تخصصی، نفت خام و گاز طبیعی فروشی فروشگاه خدمات خرده62191
، کارت تبریک، عکس  پستال نویس، کارت چاپی یا دستهاي غیر تخصصی، نقشه چاپی، موسیقی  فروشی فروشگاه خدمات خرده62151

پالن/و نقشه
هاي غیر تخصصی، نمک و کلرور سدیم خالص، آب دریا فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
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هاي غیر الکلی هاي غیر تخصصی، نوشیدنی فروشی فروشگاه خدمات خرده62126
اي برگشتی از رآکتور هسته/، ارسالی به)صورت خشاب به(دهاي سوخت هاي غیر تخصصی، واح فروشی فروشگاه خدمات خرده62191
، موم )با ریز ذرات متبلور(هاي غیر تخصصی، وازلین، پارافین جامد، موم نفتی میکرو کریستالین  فروشی فروشگاه خدمات خرده62199

هاي معدنی و محصوالت  ، سایر موم)ربتو(، موم پیت )اي لینیت، زغال قهوه(، مومیا، موم لیگنیت )سنگ خاکه زغال(اسالک 
هاي قیري دست آمده از کانی هاي به هاي نفتی یا روغن هاي روغن مشابه، کک نفت، قیر نفت و سایر پسماند

هاي غیر تخصصی، ورق، صفحه، فیلم، فویل، نوار و سایر اشکال تخت خود چسب، از پالستیک فروشی فروشگاه خدمات خرده62199
هاي چوب براي تخته چندال، تخته فشرده هاي چوب روکش شده، ورقه هاي غیر تخصصی، ورقه فروشی فروشگاه خردهخدمات 62161
بازي هاي غیر تخصصی، وسایل بازي و اسباب فروشی فروشگاه خدمات خرده62153
هاي غیر تخصصی، وسایل سرگرمی فروشی فروشگاه خدمات خرده62153
هاي غیر تخصصی، هلو و شلیل شگاهفروشی فرو خدمات خرده62121
هاي غیر تخصصی، هندوانه فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
ها هاي غیر تخصصی، هواپیماها و فضاپیماها و قطعات آن فروشی فروشگاه خدمات خرده62182
هاي غیر تخصصی، هویج و شلغم فروشی فروشگاه خدمات خرده62121
آالت اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی هاي غیر تخصصی، یراق فروشگاهفروشی  خدمات خرده62162
الکترونیک، قطعات الکترونیک و اجزاي مربوطه/هاي رادیویی هاي غیر تخصصی، المپ فروشی فروشگاه خدمات خرده62185
افزار هاي غیرتخصصی، نوشت فروشی فروشگاه خدمات خرده62151
یکن خدمات خرما پاک88130
ها قید و شرط اقساط معوق و متعاقبا وصول آن خدمات خرید بی85920
افزار جدید خدمات خرید تجهیزات و نرم83142
کاري العمل هاي تبلیغاتی بر اساس حق هاي آگهی خدمات خرید زمان وسیله ارتباطی از طرف نمایندگی83620
مربوط به آن هاي مسکونی و زمین خدمات خرید و فروش آپارتمان72121
هاي مسکونی و زمین مربوط به آن با مالکیت اشتراک زمانی خدمات خرید و فروش آپارتمان72123
خدمات خرید و فروش استخر شنا72122
خدمات خرید و فروش استخر شنا با مالکیت اشتراک زمانی72123
یا قرارداد  الزحمه حق  خدمات خرید و فروش امالک بر اساس72230
 خدمات خرید و فروش انبار روباز72122
با مالکیت اشتراک زمانی  خدمات خرید و فروش انبار روباز72123
خدمات خرید و فروش باغ یا ویال براي برگزاري مراسم72122
خدمات خرید و فروش باغ یا ویال براي برگزاري مراسم با مالکیت اشتراک زمانی72123
فروش پارکینگخدمات خرید و 72122
خدمات خرید و فروش پارکینگ با مالکیت اشتراک زمانی72123
هاي توقیفی خدمات خرید و فروش پارگینگ اتومبیل72122
هاي توقیفی با مالکیت اشتراک زمانی خدمات خرید و فروش پارگینگ اتومبیل72123
 خدمات خرید و فروش پاساژ72122
با مالکیت اشتراک زمانی  پاساژخدمات خرید و فروش 72123
خدمات خرید و فروش رستوران72122
خدمات خرید و فروش رستوران با مالکیت اشتراک زمانی72123
خدمات خرید و فروش زمین تنیس72122
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خدمات خرید و فروش زمین تنیس با مالکیت اشتراک زمانی72123
بندي شده خالی و قطعهغیر مسکونی  خدمات خرید و فروش زمین 72130
خدمات خرید و فروش زمین فوتبال72122
خدمات خرید و فروش زمین فوتبال با مالکیت اشتراک زمانی72123
خدمات خرید و فروش زمین گلف72122
خدمات خرید و فروش زمین گلف با مالکیت اشتراک زمانی72123
بندي شده قطعهمسکونی خالی و   خدمات خرید و فروش زمین72130
خدمات خرید و فروش ساختمان اداري72122
خدمات خرید و فروش ساختمان اداري با مالکیت اشتراک زمانی72123
خدمات خرید و فروش ساختمان تجاري72122
خدمات خرید و فروش ساختمان تجاري با مالکیت اشتراک زمانی72123
خدمات خرید و فروش ساختمان صنعتی72122
خدمات خرید و فروش ساختمان صنعتی با مالکیت اشتراک زمانی72123
خدمات خرید و فروش ساختمان مسکونی و زمین مربوط به آن72121
خدمات خرید و فروش ساختمان مسکونی و زمین مربوط به آن با مالکیت اشتراک زمانی72123
کاربري عمده آن غیر مسکونی است  طوري که زمین مربوط به آن بهبا چند کاربري و   هاي خدمات خرید و فروش ساختمان72122
کاربري عمده آن غیر مسکونی است با   طوري که با چند کاربري و زمین مربوط به آن به  هاي خدمات خرید و فروش ساختمان72123

مالکیت اشتراک زمانی
کاربري عمده آن مسکونی است  طوري که مربوط به آن بهبا چند کاربري و زمین   هاي خدمات خرید و فروش ساختمان72121
کاربري عمده آن مسکونی است با   طوري که با چند کاربري و زمین مربوط به آن به  هاي خدمات خرید و فروش ساختمان72123

مالکیت اشتراک زمانی
مسکونی و زمین مربوط به آن  هاي خدمات خرید و فروش ساختمان72121
مسکونی و زمین مربوط به آن با مالکیت اشتراک زمانی  هاي ات خرید و فروش ساختمانخدم72123
خدمات خرید و فروش سالن برگزاري مراسم72122
خدمات خرید و فروش سالن برگزاري مراسم با مالکیت اشتراک زمانی72123
خدمات خرید و فروش سالن تئاتر72122
تئاتر با مالکیت اشتراک زمانیخدمات خرید و فروش سالن 72123
خدمات خرید و فروش سالن سینما72122
خدمات خرید و فروش سالن سینما با مالکیت اشتراک زمانی72123
خدمات خرید و فروش سالن نمایشگاه72122
خدمات خرید و فروش سالن نمایشگاه با مالکیت اشتراک زمانی72123
هاي ورزشی سالنخدمات خرید و فروش 72122
هاي ورزشی با مالکیت اشتراک زمانی خدمات خرید و فروش سالن72123
خدمات خرید و فروش سوئیت مسکونی و زمین مربوط به آن72121
خدمات خرید و فروش سوئیت مسکونی و زمین مربوط به آن با مالکیت اشتراک زمانی72123
خدمات خرید و فروش سوله72122
خدمات خرید و فروش سوله با مالکیت اشتراک زمانی72123
خدمات خرید و فروش فروش انبار سرپوشیده72122
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خدمات خرید و فروش فروش انبار سرپوشیده با مالکیت اشتراک زمانی72123
 خدمات خرید و فروش کارخانجات72122
با مالکیت اشتراک زمانی  خدمات خرید و فروش کارخانجات72123
خدمات خرید و فروش گاراژ اختصاصی72122
خدمات خرید و فروش گاراژ اختصاصی با مالکیت اشتراک زمانی72123
هاي مسکونی و زمین مربوط به آن  خدمات خرید و فروش محل72121
هاي مسکونی و زمین مربوط به آن با مالکیت اشتراک زمانی  خدمات خرید و فروش محل72123
کشاورزي  خرید و فروش مستغالتخدمات 72122
کشاورزي با مالکیت اشتراک زمانی  خدمات خرید و فروش مستغالت72123
 خدمات خرید و فروش مغازه72122
با مالکیت اشتراک زمانی  خدمات خرید و فروش مغازه72123
خدمات خرید و فروش ویالهاي مسکونی و زمین مربوط به آن72121
خرید و فروش ویالهاي مسکونی و زمین مربوط به آن با مالکیت اشتراک زمانیخدمات 72123
خدمات خرید وام85920
صورت کارمزدي خدمات خرید یا فروش فضا یا زمان تبلیغات، به83620
چینی خشت  خدمات54560
زنی خدمات خشت88533
خدمات خشک کردن پوشاک88213
خدمات خشک کردن چوب88311
خدمات خشک کردن خرما88130
خدمات خشک کردن ذرت با دستگاه88161
جات خدمات خشک کردن سبزي88130
تنان دریایی پوستان و نرم خدمات خشک کردن سخت88120
خدمات خشک کردن غالت و حبوبات88161
خدمات خشک کردن گوشت88110
خدمات خشک کردن ماهی88120
میوهخدمات خشک کردن 88130
هاي آجیلی خدمات خشک کردن میوه88130
خدمات خشک کردن و فراوري تنباکو در کارخانه88190
خدمات خشک کردن و فراوري توتون در کارخانه88190
سازي بذر براي عرضه بندي و بهینه خدمات خشک کردن، تمیز کردن، درجه86112
منسوجات، خز و اجناس چرمیشویی انواع پوشاک و سایر  خدمات خشک97120
اي سکه - شویی منسوجات خدمات خشک97110
کنی توتون خدمات خشک88190
DS1یا  1Tخدمات خطوط شخصی 84140
DS2یا  2Tخدمات خطوط شخصی 84140
DS3یا  3Tخدمات خطوط شخصی 84140
DS4یا  4Tخدمات خطوط شخصی 84140
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خدمات خالل کردن پسته88130
انیمیشن کامپیوتري - هاي مختلف هاي اصلی مشابه با استفاده از تکنیک هاي انتزاعی و ترکیب خدمات خلق تصاویر، طرح96135
هاي  سلسله طرح - هاي مختلف هاي اصلی مشابه با استفاده از تکنیک هاي انتزاعی و ترکیب خدمات خلق تصاویر، طرح96135

انیمیشنی
پویا نمایی (کلیمیشن  - هاي مختلف هاي اصلی مشابه با استفاده از تکنیک هاي انتزاعی و ترکیب طرحخدمات خلق تصاویر، 96135

)ها و اشیاي ساخته شده از گل شخصیت
کاري شیشه خدمات خم88531
)سازي پروفیل(کاري فلزات با غلتک  خدمات خم89330
هاي بتن مسلح کاري فوالد براي پروژه خدمات خم54540
خدمات خندان کردن پسته88130
خدمات خوابگاه کودکان داراي آسیب روحی93301
داري خدمات خوابگاه کودکان نیازمند به نگه93301
هاي جوانان خدمات خوابگاه63114
خدمات خواندن کنتورهاي برق، گاز و آب85999
ها خدمات خواننده96310
خدمات خودپرداز71190
خودروهاي ضد گلولهخدمات 85240
خدمات خیاطی88221
 جوانان  دارالتأدیب  خدمات93302
بافی خدمات دارایی88212
خدمات دارکشی قالی88216
پزشک  زیر نظر مستقیم  شده  دارویی ارایه  خدمات93199
پزشکی براي حیوانات خانگی خدمات دام83510
ها پزشکی براي دام خدمات دام83520
افزار سیستمی قابل دانلود و ضبط روي یک وسیله در دسترس براي اجرا یا  هاي الکترونیک با محتواي نرم خدمات دانلود فایل84341

نصب
)On-line(افزارهاي سیستم برخطی  هاي نرم خدمات دانلود فایل84341
)On-line(هاي کاربردي برخطی  افزار هاي نرم خدمات دانلود فایل84342
خدمات دانلود فیلم و سایر محصوالت دیداري84331
)On-line(خدمات دانلود فیلم و ویدئوي برخطی 84331
خدمات دانلود موسیقی84321
)On-line(خدمات دانلود موسیقی برخطی 84321
افزار سیستمی خدمات دانلود نرم84341
داوران  خدمات96620
داران ورزشی نگه وقتخدمات داوران و 96620
خدمات داوري و حل اختالف82191
گري خدمات داوري و میانجی82191
هاي تجاري یا بین  ها یا بنگاه گري با هدف رفع اختالف بین نیروي کار و کادر مدیریت، بین شرکت خدمات داوري یا میانجی82191
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افراد

خدمات دایره امانی شهرداري91111
)On-line(هاي برخطی  المعارف دایرهخدمات 84311
خدمات دباغی چرم88231
خدمات دباغی و آهار چرم88231
خدمات دباغی و تکمیل چرم88231
خدمات دبستان استثنایی92200
خدمات دربستی مسافربرهاي شخصی64116
)بدون پذیرش(خدمات در زمینه مراقبت پرستاري 93192
پزشکی دندانخدمات در مطب 93123
خدمات دربان شخصی98000
بندي پسته خدمات درجه88130
هاي طیور بندي تخم خدمات درجه86121
بندي خرما خدمات درجه88130
بندي زعفران خدمات درجه88130
بندي چاي بندي و بسته خدمات درجه85400
بندي هواپیما جهت سطح پرواز درجه  خدمات67990
کاري و ایجاد فضاي سبز درختخدمات 94900
خدمات درزگیري54750
آهن خدمات درزین خانه راه67390
سرپایی در کلینک  بیماران X  با اشعه  خدمات درمان93122
خدمات درمان با اشعه مادون قرمز93122
خدمات درمان با اشعه ماوراء بنفش93122
تنفسی در کلینک سرپایی با ماسک  بیماران خدمات درمان 93122
 بیماري دندان  خدمات درمان93123
پزشک  وسیله به عمومی   هاي جسمی با ماهیت خدمات درمان بیماري93121
پزشک  وسیله عمومی به  هاي روانی داراي ماهیت خدمات درمان بیماري93121
 زده بیرون  هاي دندان  خدمات درمان93123
 دندانمنفذ    خدمات درمان93123
 پیشین  هاي نابسامانی دندان  خدمات درمان93123
هاي سرپایی خدمات درمانی در کلینیک93122
خدمات درو و برداشت86119
درودگري  خدمات54760
خدمات درودگري مبلمان88901
فرسوده و متعاقبا تفکیک و شویی و دوچرخه  خدمات درهم فشردن مکانیکی ضایعات فلزي مانند خودرو، ماشین لباس89410

جداسازي
هاي آرد نانوایان خدمات دریافت فیش واریزي حواله68113
خدمات دریافت کاالبرگ68113
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خدمات دریافت مجوز صادرات و واردات کاال68113
IP VPNخدمات دسترسی از راه دور 84150
باند خدمات دسترسی به اینترنت باریک84221
دسترسی به اینترنت باندباریکخدمات 84221
خدمات دسترسی به اینترنت باندباریک با تلفن همراه84221
up Dialخدمات دسترسی به اینترنت باندباریک با خط تلفن84221
DSLخدمات دسترسی به اینترنت باندباریک با خطوط اشتراک دیجیتالی 84221
ISDNبکه دیجیتالی سرویس یکپارچه خدمات دسترسی به اینترنت باندباریک با ش84221
خدمات دسترسی به اینترنت باندباریک با کابل84221
یافته خدمات دسترسی به اینترنت باندباریک بهبود84221
سیم خدمات دسترسی به اینترنت باندباریک بی84221
)remote access(خدمات دسترسی به اینترنت باندباریک کنترل از راه دور 84221
خدمات دسترسی به اینترنت باندپهن84222
خدمات دسترسی به اینترنت باندپهن با تلفن همراه84222
up Dialخدمات دسترسی به اینترنت باندپهن با خط تلفن84222
DSLخدمات دسترسی به اینترنت باندپهن با خطوط اشتراک دیجیتالی 84222
ISDNخدمات دسترسی به اینترنت باندپهن با شبکه دیجیتالی سرویس یکپارچه 84222
خدمات دسترسی به اینترنت باندپهن با کابل84222
سیم خدمات دسترسی به اینترنت باندپهن بی84222
خدمات دسترسی به اینترنت باندپهن پرسرعت با خط تلفن84222
پرسرعت با کابل خدمات دسترسی به اینترنت باندپهن84222
)remote access(خدمات دسترسی به اینترنت باندپهن کنترل از راه دور 84222
یافته خدمات دسترسی به اینترنت بهبود84222
خدمات دسترسی به وب تلفن همراه84131
PSTNخدمات دسترسی تجاري بر اساس 84121
خدمات انتقال دیتا -خدمات دسترسی دیجیتالی84150
المللی و  بین) پرسه(خدمات دسترسی راه دور یا سایر انواع دسترسی اینترنتی باندباریک و امکانات اضافی مانند رومینگ 84221

.صندوق ایمیل اضافه که معموال در ازاي دریافت مبالغ اضافی از مشتري است
المللی و صندوق  بین) پرسه(امکانات اضافی مانند رومینگ خدمات دسترسی راه دور یا سایر انواع دسترسی اینترنتی باندپهن و 84222

ایمیل اضافه در ازاي دریافت مبالغ اضافی از مشتري
خدمات دسترسی کاربردي محدود تلفن همراه به وب84131
PSTNخدمات دسترسی مسکونی بر اساس 84121
خدمات دسترسی و استفاده تلفن همراه84131
ي عمومیها خدمات دستشویی97990
سنج خدمات دستگاه دروغ85290
اتاقک عکاسی -اي هاي سکه خدمات دستگاه97990
دوربین و غیره/تلسکوپ -اي هاي سکه خدمات دستگاه97990
دستگاه واکس کفش -اي هاي سکه خدمات دستگاه97990
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گیري فشار خون هاي اندازه دستگاه -اي هاي سکه خدمات دستگاه97990
کمد شخصی -اي هاي سکه خدمات دستگاه97990
گیري وزن ترازوي اندازه -اي هاي سکه خدمات دستگاه97990
اي جک پات سکه/هاي قمار خدمات دستگاه96929
بندي دل و جگر خدمات دسته88110
اي بندي ضایعات شیشه خدمات دسته89420
بندي ضایعات شیمیایی خدمات دسته89420
بندي و جداسازي ضایعات فلزي دستهخدمات 89410
ها براي تولید مواد خام ثانویه بندي و گلوله کردن پالستیک خدمات دسته89420
خدمات دفاتر ازدواج97990
ریزي و آمار سطوح مختلف دولت خدمات دفاتر برنامه91113
ها اقدام میکنند تبلیغاتی به خرید فضا یا زمان از رسانهکنندگان یا دفاتر  اي که از طرف تبلیغ خدمات دفاتر خرید رسانه83620
احتمالی  ریزي عملیات غیر نظامی، برنامه  خدمات دفاع91250
خدمات دفتر اتحادیه طال و ساعت فروشان95200
خدمات دفتر ارتباط مردمی مجلس شوراي اسالمی91111
خدمات دفتر اسناد رسمی82130
بخشداريخدمات دفتر 91111
خدمات دفتر ثبت اسناد و امالک82130
خدمات دفتر حمل و نقل شهرداري91111
اي خانه خدمات دفتر خدمات آبیاري و تأسیسات گل94900
خدمات دفتر خدمات شهري و انجام امور اداري91111
خدمات دفتر سد معبر شهرداري91111
وابسته به استانداري -خدمات دفتر عمران مناطق محروم91111
شهري -گیري خدمات دفتر عوارض91111
داري فضاي سبز خدمات دفتر کشاورزي و اجرا و نگه94900
خدمات دفتر مرکزي83118
خدمات دفتر نمایندگی شورا91111
خدمات دفتر نمایندگی فرمانداري و بخشداري91111
)نمایندگانارتباط با (خدمات دفتر نمایندگی مجلس 91111
خدمات دفتر نمایندگی مردم در مجلس شوراي اسالمی91111
)دفتر ارتباط مردم با نمایندگان(خدمات دفتر نماینده مجلس 91111
)شورا(خدمات دفتر نماینده مردم 91111
خدمات دفتر نماینده ولی فقیه در استان91111
ها دانشگاهخدمات دفتر نماینده ولی فقیه در 91111
خدمات دفتر نماینده ولی فقیه در نیروهاي مسلح91111
خدمات دفترداري82222
هاي مالیاتی غیر از اظهارنامه خدمات دفترداري به82222
خدمات دفترهاي تعاونی مسافربري بین شهري67410
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خدمات دفع آفات کشاورزي86119
کشی فاضالب خدمات دفع از طریق زه94110
خدمات دفع پسماندهاي بیخطر94339
خدمات دفع پسماندهاي خطرناک در انبارهاي پسماند مجاز و تحت نظارت94322
هاي پسماند مجاز و تحت نظارت خدمات دفع پسماندهاي خطرناک در مدفن94322
موازین تعیین شده در قوانین و محل دفن بهداشتی پسماند منطبق با /خدمات دفع پسماندهاي غیر خطرناک در دفنگاه94331

اي طراحی شده باشند که مانع انتشار پسماند شوند مقررات، براي مثال، به گونه
سازي نشین خدمات دفع ضایعات از طریق ته94110
کردن  خدمات دفع ضایعات از طریق سرند کردن و صاف94110
خدمات دفع ضایعات جامد خطرناک94322
ضایعات جامد خطرناک از طریق انبار کردنخدمات دفع 94322
خدمات دفع ضایعات جامد خطرناک از طریق سوزاندن94322
خدمات دفع ضایعات جامد خطرناک از طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمین94322
اد شیمیاییشدن یا آلوده شدن به مو منظور محافظت زمین از پوشیده  خدمات دفع ضایعات جامدات خطرناک به94322
خدمات دفع ضایعات خطرناک مایعات94322
خدمات دفع ضایعات خطرناک مایعات از طریق انبار کردن94322
خدمات دفع ضایعات خطرناک مایعات از طریق سوزاندن94322
منظور جلوگیري از آلودگی زمین خدمات دفع ضایعات خطرناک مایعات به94322
خطر کمخدمات دفع ضایعات 94339
خطر از طریق انبار کردن خدمات دفع ضایعات کم94339
خطر از طریق تخلیه خدمات دفع ضایعات کم94339
خطر از طریق سوزاندن خدمات دفع ضایعات کم94339
خطر از طریق کودسازي خدمات دفع ضایعات کم94339
خدمات دفع ضایعات مایعات خطرناک انباشته شده94322
خدمات دفع فاضالب94110
خدمات دفع فاضالب از طریق آبریزها94110
کشی خدمات دفع فاضالب از طریق زه94110
خدمات دفع فاضالب از طریق لوله94110
هاي فاضالب خدمات دفع فاضالب از طریق لوله94110
سازي وسیله رقیق خدمات دفع فاضالب به94110
ها ها و تو رفتگی جمله پوشش و تزئین پنجرهخدمات دکوراسیون داخلی از 83911
یا قرارداد  الزحمه حق  خدمات داللی امالک بر اساس72230
داللی بار  خدمات67910
)کارگزار بیمه(خدمات داللی بیمه 71610
داللی فضایی هواپیما  خدمات67910
داللی کشتی  خدمات67910
پزشکی خدمات دندان93123
 به دام  شده  پزشکی ارایه دندان  خدمات83520



      (CPC) 362

     
آموز دست  حیوانات به  شده  پزشکی ارایه دندان  خدمات83510
 پزشکی براي سایر حیوانات دندان  خدمات83590
پزشکی تجربی خدمات دندان93123
گیري دام خدمات دو رگ83520
مواد خام ثانویهدست آوردن الستیک براي تولید  خدمات دوباره به89420
دست آوردن مواد شیمیایی از ضایعات شیمیایی خدمات دوباره به89420
خدمات دوباره چرخاندن ترانسفورماتورهاي الکتریکی87152
خدمات دوباره چرخاندن موتورهاي الکتریکی87152
هاي الکتریکی خدمات دوباره چرخاندن مولد87152
سینماییهاي  فیلم  خدمات دوبله96137
هاي نوار ویدئویی فیلم  خدمات دوبله96137
خدمات دوخت برودري88219
خدمات دوخت پاالن88219
خدمات دوخت پته88219
هاي خزدار خدمات دوخت پوست88222
دوزي خدمات دوخت پوستین88222
خدمات دوخت پولک88219
خدمات دوخت حرارتی نایلون88520
گیوه خدمات دوخت88221
خدمات دوخت یقه88221
ها خدمات دوختن کتاب89122
خدمات دود دادن گوشت88110
خدمات دود دادن و خدمات دفع آفات85310
تنان دریایی پوستان و نرم خدمات دودي کردن سخت88120
خدمات دودي کردن ماهی88120
هاي خزدار هاي کشباف و پوست پارچهجز خدمات تولید پوشاک از  به -خدمات دوزندگی پوشاک88221
بافی خدمات دوک88212
خدمات دولت به تحقیقات بنیادي91114
هاي فنی و آموزشی خدمات دولت در زمینه ارایه یا مساعدت در کمک91220
 خدمات دولت در زمینه ارزیابی استانداردهاي مسکن91123
در مورد استانداردهاي آلودگی  خدمات دولت در زمینه انتشار اطالعات91123
 عمومی در مورد مسکن  خدمات دولت در زمینه انتشار اطالعات91123
هاي امدادرسانی به پناهندگان و گرسنگان خدمات دولت در زمینه برنامه91220
هاي فرهنگی انفرادي فعالیت  ترویج خدمات دولت در زمینه 91124
 اشخاص  وسیله هاي فرهنگی به فعالیت  خدمات دولت در زمینه ترویج91124
ها سازمان  وسیله هاي فرهنگی به فعالیت  خدمات دولت در زمینه ترویج91124
خدمات دولت در زمینه توزیع اطالعات عمومی در مورد مسکن91123
 سکونت  استانداردهاي محل  خدمات دولت در زمینه توسعه91123
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 ایمنی ساختمان  مقررات  توسعهخدمات دولت در زمینه 91123
عمومی  مسکن  خدمات دولت در زمینه خدمات91123
 مسکن  نیازهاي خاص خدمات دولت در زمینه خدمات 91123
المللی هاي بین خدمات دولت در زمینه کمک91220
 بر استانداردهاي مسکن  خدمات دولت در زمینه نظارت91123
هاي اقتصادي اعزامی به کشورهاي خارجی هاي کمک زمینه هیئتخدمات دولت در 91220
خدمات دولت مربوط به تبیین و نظارت بر قوانین مربوط به اکتشاف91133
اصالح بافت قالی -کاري خدمات دونیده88216
خدمات دهداري امور مربوط به ده و روستا91111
خدمات دهداري به روستاییان و حومه91111
خدمات دیالیز93122
سرپایی در کلینیک  بیماران  خدمات دیالیز93122
 دیدار از سالمندان خدمات 93491
)On-line(هاي برخطی  خدمات دیکشنري84311
پیچی غیر از اتومبیل خدمات دینام88751
خدمات دیوان محاسبات91111
خدمات ذبح دام88110
خدمات ذبح مرغ88110
صورت ظرفیت اشتراکی یا اختصاصی سازي بر روي تنها یک سرور، به ذخیرهخدمات 83151
ها سازي داده خدمات ذخیره83159
کنی خدمات ذرت خشک88161
خدمات ذوب آلومینیوم88602
خدمات ذوب فلزات غیر از آهن، مس و آلومینیوم88602
خدمات ذوب مس88602
خدمات رادیوتراپی93122
رادیوگرافیخدمات 93196
خدمات رادیولوژي93196
پزشک  زیر نظر مستقیم  شده  رادیولوژي ارایه  خدمات93196
خدمات راننده شخصی98000
خدمات راه دور تلفن ثابت غیر مسکونی بر اساس نوع ارتباط84121
خدمات راه دور تلفن ثابت مسکونی بر اساس نوع ارتباط84121
تلفن ثابت معمولی غیر مسکونی بر اساس سرویس شمارندهخدمات راه دور 84121
خدمات راه دور تلفن ثابت معمولی مسکونی بر اساس سرویس شمارنده84121
خدمات راه دور تلفن ثابت معمولی مسکونی بر اساس نرخ ثابت84121
خدمات راه دور تلفن معمولی ثابت غیر مسکونی بر اساس نرخ ثابت84121
خدمات راه دور تلفن همراه84131
هاي آبیاري براي مقاصد کشاورزي اندازي سیستم خدمات راه86119
هاي تصفیه فاضالب اندازي سیستم خدمات راه94110
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هاي فاضالب اندازي سیستم خدمات راه94110
آهن بانی راه خدمات راه67390
آهن بندي راه خدمات راه67390
آهن دارخانه راه راهخدمات 67390
روهاي حمل و نقل خدمات راه83232
خدمات راهنماهاي تور85550
خدمات راهنماهاي شکار96620
خدمات راهنماهاي کوهستان96620
گیري خدمات راهنماهاي ماهی96620
باستانی یا طبیعیهاي توریستی، عموما از نوع فرهنگی، تاریخی،  خدمات راهنماي تور در مورد جاذبه85550
 ها راهنماي کشتی  خدمات67990
هاي داخلی راه آب  ها راهنماي کشتی  خدمات67512
هاي ساحلی و دریا در آب  ها راهنماي کشتی  خدمات67511
)جز مترجم به(هاي راهنماي گردشگر   راهنماي گردشگر ارایه شده توسط آژانس  خدمات85550
)جز مترجم و راهنماي شکار به(گردشگري ارایه شده توسط راهنماي مستقل راهنماي   خدمات85550
خدمات راهنمایی آموزشی92920
خدمات راهنمایی ازدواج93590
ها آزادي مشروط یا مجازات تعلیقی تعلق گرفته خدمات راهنمایی به افرادي که به آن93590
خدمات تخصصی در زمینه هنر، خدمات تخصصی براي (مه و مهندسی جز براي امالک، بی خدمات راهنمایی تخصصی به85999

)ها و غیره دادگاه
هاي سیستمی و نصب سیستم جدید افزار، ایجاد ویژگی افزار و نرم خدمات راهنمایی در مورد تهیه یا خرید سخت83142
 راهنمایی کوه  خدمات96620
هاي ارتقاي تدابیر امنیتی موجود روشخدمات راهنمایی مشتري براي انتخاب بهترین 85220
هاي تجاري، از جمله تبیین اهداف، تأمین مالی،  دهی نمایشگاه خدمات راهنمایی و مشاوره با توجه به تمام جوانب سازمان85962

براورد درامد و هزینه و سایر امور مالی
ها، از جمله تبیین اهداف، تأمین مالی، براورد درامد و  ایشدهی هم خدمات راهنمایی و مشاوره با توجه به تمام جوانب سازمان85961

هزینه و سایر امور مالی
خدمات راهنمایی و مشاوره در زمینه خدمات خدمات قبول فرزند93520
خدمات راهنمایی و مشاوره کودکان و نوجوانان در زمینه پیشگیري از زورگویی به کودکان و نوجوانان93520
راهنمایی و مشاوره کودکان و نوجوانان در زمینه خدمات مداخله در بحرانخدمات 93520
خدمات راهنمایی و مشاوره کودکان و نوجوانان در زمینه مشکالت پیشرفت93520
خدمات راهنمایی و مشاوره کودکان و نوجوانان در زمینه مشکالت خانه از هم پاشیده93520
کان و نوجوانان در زمینه مشکالت مدرسهخدمات راهنمایی و مشاوره کود93520
خدمات رایزنی در زمینه بازرسی کارکنان83113
داري هاي حساب خدمات رایزنی در زمینه بسط نظام83112
خدمات رایزنی در زمینه بهبود سوددهی83111
کارگیري مواد خدمات رایزنی در زمینه به83116
گذاري عمده هاي پیشنهادي سرمایه طرحخدمات رایزنی در زمینه تحلیل 83112
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خدمات رایزنی در زمینه تدوین خط مشی کار و کسب83111
هاي مناسب سرمایه خدمات رایزنی در زمینه ترکیب83112
خدمات رایزنی در زمینه تعلیم کارمندان83114
خدمات رایزنی در زمینه تعیین معیارهاي انجام کار83115
در زمینه توسعه صنعتی خدمات رایزنی83129
خدمات رایزنی در زمینه توسعه فعالیت گردشگري83129
خدمات رایزنی در زمینه توسعه منابع انسانی83113
اي خدمات رایزنی در زمینه توسعه ناحیه83129
دهی به مشتري مشی خدمت  خدمات رایزنی در زمینه خط83114
حقوقی یک واحد کار و کسبخدمات رایزنی در زمینه سازمان 83111
خدمات رایزنی در زمینه سایر موضوعات مدیریتی83111
خدمات رایزنی در زمینه سرمایه در گردش83112
گذاري خدمات رایزنی در زمینه سیاست قیمت83114
بندي خدمات رایزنی در زمینه طراحی نحوه بسته83114
بازاریابیخدمات رایزنی در زمینه عملیات 83114
خدمات رایزنی در زمینه مجاري توزیع محصول83114
خدمات رایزنی در زمینه مدیریت دفتري83115
خدمات رایزنی در زمینه مدیریت فروش83114
خدمات رایزنی در زمینه مدیریت و نظارت موجودي83116
خدمات رایزنی در زمینه مربوط به بسط سیاحتی83129
رایزنی در زمینه مطالعات زمان و نحوه گردش کارخدمات 83115
خدمات رایزنی در زمینه معیارهاي ایمنی83116
خدمات رایزنی در زمینه معیارهاي نظارت کیفیت83116
هاي علمی خدمات رایزنی در زمینه83939
هاي فنی خدمات رایزنی در زمینه83939
محیطی خدمات رایزنی زیست83931
خدمات رایزنی مدیریت بازاریابی83114
خدمات رایزنی مدیریت تولید83116
خدمات رایزنی مدیریت عمومی83111
خدمات رایزنی مدیریت مالی83112
اي هاي بودجه خدمات رایزنی نظارت83112
خدمات رتوش عکس83815
خدمات رتوش و سایر اصالحات تخصصی عکس83815
شناورهاي دریاییبندي  رده  خدمات67590
خدمات ردیابی هواپیما67620
خدمات رزرو براي پکیج تور خارجی85524
خدمات رزرو براي پکیج تور داخلی85524
خدمات رزرو براي حمل و نقل با اتوبوس85513
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خدمات رزرو براي حمل و نقل با سرویس رفت و برگشت فرودگاه85519
نقل با لنجخدمات رزرو براي حمل و 85519
خدمات رزرو براي حمل و نقل ریلی85512
خدمات رزرو براي حمل و نقل هوایی85511
)سفر دریایی تفریحی(خدمات رزرو براي کروز 85523
خدمات رزرو براي کروز بیش از یک روز85523
تر روزه یا کم خدمات رزرو براي کروز یک85523
هاي نمایش همایش و سالنخدمات رزرو براي مراکز 85531
خدمات رزرو بلیت اپرا85539
شهري اتوبوس بین  بلیت  رزرو  خدمات67410
رزرو بلیت استخرهاي شنا  خدمات85539
هاي ورزشی رزرو بلیت استودیوم  خدمات85539
 در فضاي سرپوشیده ورزشی   رزرو بلیت امور تسهیالت  خدمات85539
شناسی شناسی و جانور هاي گیاه بلیت باغرزرو   خدمات85539
هاي تفریحی رزرو بلیت پارک  خدمات85539
هاي سرگرمی رزرو بلیت پارک  خدمات85539
هاي ورزشی رزرو بلیت پیست  خدمات85539
رزرو بلیت تئاتر  خدمات85539
هاي موسیقی خدمات رزرو بلیت خانه85539
هاي تفریحی آهن راهرزرو بلیت   خدمات85539
کننده و تفریحی هاي سرگرم خدمات رزرو بلیت رویدادها، برنامه85539
هاي ورزشی رزرو بلیت زمین  خدمات85539
رزرو بلیت سالن ورزشی  خدمات85539
هاي کنسرت رزرو بلیت سالن  خدمات85539
هاي موسیقی رزرو بلیت سالن  خدمات85539
 هاي مشابه بلیت شهربازي و سرگرمیرزرو   خدمات85539
قطار  بلیت  رزرو  خدمات67390
رزرو بلیت مسافرتی اتوبوس  خدمات85513
دریایی  رزرو بلیت مسافرتی خط  خدمات85523
رزرو بلیت مسافرتی قطار  خدمات85512
 رزرو بلیت مسافرتی هواپیما  خدمات85511
ها رزرو بلیت موزه  خدمات85539
مسابقات ورزشی  هاي رزرو بلیت میدان  خدمات85539
اقامتی سفر  رزرو تسهیالت  خدمات85521
اي خدمات رزرو خودرو کرایه85514
خدمات رزرو محل اقامت85521
مدت در خارج از کشور خدمات رزرو محل اقامت براي اقامت کوتاه85521
مدت در داخل کشور کوتاهخدمات رزرو محل اقامت براي اقامت 85521
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خدمات رسیدگی به امور اتباع خارجی91111
خدمات رسیدگی به امور بخشداري91111
رسیدگی به امور پناهندگان  خدمات99000
خدمات رسیدگی به امور روستا91111
خدمات رسیدگی به امور روستا و دهستان91111
ارایه خدمات کشاورزي و دامداري و صنعتی به آباديخدمات رسیدگی به امور روستاییان و 91111
)خدمات شهري -فضاي سبز -نظافت(خدمات رسیدگی به امور شهر 91111
خدمات رسیدگی به امور شهرداري91111
)فرمانداري(هاي اجرایی  خدمات رسیدگی به بخش91111
از نوع غیر قضایی ها در مقابل یک هیأت داوري اداري خدمات رسیدگی به پرونده82120
خدمات رسیدگی به تخلفات مالیاتی91112
خدمات رسیدگی به ترازهاي مالی71593
خدمات رسیدگی به فضاي سبز91111
دادن پروانه ساخت -خدمات رسیدگی به کارهاي عمرانی روستا91111
دادن پروانه کسب -خدمات رسیدگی به کارهاي عمرانی روستا91111
خدمات رسیدگی به مسائل و مشکالت اهالی روستا91111
خدمات رسیدگی به مشکالت مردم حوزه نمایندگی91111
)بخشداري فرمانداري(خدمات رسیدگی به مشکالت مردمی 91111
بدون تأمین محل اقامت براي افراد بزرگسال معلول -خدمات رفاهی بدون تأمین جا93493
بدون تأمین محل اقامت براي افراد سالمند -تأمین جاخدمات رفاهی بدون 93491
بدون تأمین محل اقامت براي کودکان و نوجوانان معلول -خدمات رفاهی بدون تأمین جا93492
بدون تأمین محل اقامت براي افراد بزرگسال معلول -هزینه اجاره خدمات رفاهی تأمین کمک93493
بدون تأمین محل اقامت براي افراد سالمند -اجارههزینه  خدمات رفاهی تأمین کمک93491
بدون تأمین محل اقامت براي کودکان و نوجوانان معلول -هزینه اجاره خدمات رفاهی تأمین کمک93492
خدمات رفاهی و نظافت شهر شهرداري91111
روبی باندهاي پرواز خدمات رفت و روب و برف94510
ها ها و کوچه خیابانخدمات رفت و روب و نظافت 94510
رفتگري خدمات 94510
ها ها و کانال خدمات رفع گرفتگی جوي94590
خدمات رفو کردن منسوجات و کاالهاي نساجی88213
خدمات رفوکاري پارچه88213
خدمات رفوکاري منسوجات88213
هاي استفاده شده خدمات رفوي نامشهود، تعمیر و بازسازي لباس87230
ها خدمات رقصنده96310
کاري چوب  خدمات رنده88311
خدمات رنگ آستري زدن وسایل نقلیه موتوري87141
خدمات رنگ کردن چرم88231
خدمات رنگ کردن مو97210
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لوکسازي -خدمات رنگ و شور کردن تخمه88130
تولید چنین اقالمینه در زمان با  -اي آمیزي انواع پوشاک و سایر اجناس پارچه خدمات رنگ97150
ها و سطوح مشابه ها، پارکینگ آمیزي عالئم مختلف روي سطح جاده خدمات رنگ54211
خدمات رنگرزي ابریشم88213
خدمات رنگرزي اشیاي چوبی تزئینی آشپزخانه88319
نه در زمان با تولید چنین اقالمی -اي خدمات رنگرزي انواع پوشاک و سایر اجناس پارچه97150
خدمات رنگرزي بدلیجات88903
خدمات رنگرزي پارچه88213
خدمات رنگرزي جوراب88213
خدمات رنگرزي خامه و ابریشم88213
هاي ابریشم خدمات رنگرزي کرک88213
خدمات رنگرزي کشبافی88213
خدمات رنگرزي نخ و پشم88213
زدایی خدمات رنگ54730
ساختمانزدایی  رنگ  خدمات54730
استر کاري پولی رنگ  خدمات54730
کاري چارچوب در و پنجره ساختمان رنگ  خدمات54730
کاري کاله خدمات رنگ88213
کاري کمد خدمات رنگ88901
کاري کمد و دکوراسیون خدمات رنگ88901
کاري مبلمان خدمات رنگ88901
کاري میز و صندلی خدمات رنگ88901
هاي ساختمان کاري نرده رنگ  خدمات54730
کاري نماي خارجی ساختمان رنگ  خدمات54730
خدمات روابط عمومی83121
خدمات روابط کارکنان و مدیریت83113
پزشکان زیر نظر مستقیم   شده  پزشکی ارایه روان  خدمات93122
شناسی خدمات روان93199
)پزشکی روانجز  به(شناسی  خدمات روان93199
هاي آلوده شده خدمات روبرداري زمین54330
رویهکوبی -خدمات رودوزي مبل و صندلی88901
کنی خدمات روده پاک88110
نگاران و عکاسان خبري مستقل خدمات روزنامه84410
برداران خبري مستقل نگاران و فیلم خدمات روزنامه84420
ها خدمات روسپی97910
خدمات روستایی و امور اداري91111
بافی خدمات روسري88212
عصاري -کشی خدمات روغن88140
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)حرارتی(ها  خدمات روکش فلزي افشانه88731
خدمات روکش کردن الستیک وسایل نقلیه88511
خدمات رومینگ تلفن همراه84131
گري خدمات رونویسی متون و سایر خدمات منشی85954
رویگري قالیخدمات 88216
کوبی مبل خدمات رویه88901
یا قرارداد  الزحمه حق  خدمات رهن امالک بر اساس72230
ها خدمات ریختن و پخش کردن سنگ شکسته و کار گذاشتن ریل54212
گري آهن و فوالد خدمات ریخته89310
خور گري چدن چکش خدمات ریخته89310
خاکستريگري چدن  خدمات ریخته89310
گري چدن نرم خدمات ریخته89310
گري سایر فلزات غیر آهنی خدمات ریخته89320
گري فلزات سبک خدمات ریخته89320
گري فلزات غیر آهنی خدمات ریخته89320
گري فوالد خدمات ریخته89310
بافی خدمات ریسمان88217
خدمات ریسندگی88211
ابریشمخدمات ریسندگی نخ 88211
خدمات ریسندگی نخ الیاف ترکیبی88211
پشم خدمات ریسندگی نخ88211
پنبه خدمات ریسندگی نخ88211
کنی حشرات، جوندگان و سایر آفات خدمات ریشه85310
گذاري خط آهن خدمات ریل54212
آهن گذاري راه ریل  خدمات54212
خدمات زایشگاه93112
پزشک  زیر نظر مستقیم  شده  ارایه  زایمان  خدمات93122
و یا هر فناوري جدید دیگري که در فرایند ) سازي، پالسما، آرک پالسما گازي(هاي پیشرفته  سوزي با روش خدمات زباله94333

.احتراق حجم و وزن پسماندها را به شکل قابل توجهی کاهش دهد
سات برخوردار از موازین و ملزومات الزم براي سوزاندن پسماندهاي غیر سوزي پسماندهاي غیر خطرناک در تأسی خدمات زباله94333

خطرناک
خدمات زدن شاخ و برگ اضافی و مرتب کردن درختان میوه86119
بند و غیره از طال ساخت النگو، انگشتر، گردن -خدمات زرگري88902
بافی خدمات زري88212
دوزي  خدمات زري88219
کنی پاک خدمات زعفران88130
هاي تلویزیونی بندي برنامه خدمات زمان84631
هاي رادیویی بندي برنامه خدمات زمان84631
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خدمات زمین ورزش گلف96520
شناسی و ژئوفیزیکی خدمات زمین83411
شناسی، ژئوفیزیکی و سایر خدمات اکتشافی خدمات زمین83411
نوین پرداخت براي تمامی تبادالت پولی در شبکه بانکی کشور، مؤسسات مالی و سازي و توسعه ابزارهاي  خدمات زمینه71110

المللی ها و مؤسسات مالی بین اعتباري داخلی، بانک
خدمات زورخانه96520
خدمات زهتابی88231
منظور دفع فاضالب ها به کشی خدمات زه94110
خدمات زیباسازي شهر و امور شهري91111
قرمز  مادون  زیبایی از طریق اشعه  خدمات97290
 ماوراء بنفش  خدمات زیبایی از طریق اشعه97290
آهن زیرسازي راه  خدمات54212
تولید (ها و تیتراژ محصول صوتی تصویري  قراردادن ترجمه صحبت(گذاري براي محصوالت صوتی تصویري  خدمات زیرنویس96136

صفحه به زبان کشوري که فیلم یا ویدئو در آن به نمایش /روي پرده) هاي دیجیتال و غیره واسطهشده بر روي فیلم، نوار ویدئو، 
)شود گذاشته می

کنی خدمات زیره پاک88130
خدمات زیکال فرش88216
دوزي خدمات زیگزاک88219
خدمات زینک و فیلم88427
خدمات ژئوفیزیکی83412
پولیش مومی و درزگیريسنباده زنی، /خدمات ساب زنی54750
 خدمات ساخت آبروهاي باران54530
هاي تزئینی آتشدانه  ساخت  خدمات54590
خدمات ساخت اسباب و تجهیزات ارتباطی، تلوزیونی و رادیویی88743
هاي روباز خدمات ساخت استادیوم54270
هاي خاص به روش  خدمات ساخت اسکلت بتن مسلح54540
هاي بزرگ در اندازه  ساخت اسکلت بتن مسلحخدمات 54540
 خدمات ساخت اسکلت بتونی بام54522
خدمات ساخت اسکلت بتونی ساختمان54521
 خدمات ساخت اسکلت فلزي بام54522
خدمات ساخت اسکلت فلزي ساختمان54521
هاي پست برق محلی خدمات ساخت ایستگاه54252
ترانسفورماتور محلی هاي خدمات ساخت ایستگاه54252
هاي تقویت فشار محلی خدمات ساخت ایستگاه54251
هاي تقویت مخابراتی محلی خدمات ساخت ایستگاه54252
هاي محلی خانه هاي تلمبه خدمات ساخت ایستگاه54251
هاي جانبی نیرو محلی خدمات ساخت ایستگاه54252
خدمات ساخت باالبرهاي قایق54232
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 خدمات ساخت باندهاي فرودگاه54213
محلی  هاي انتقال خدمات ساخت برج54252
هاي توزیع محلی خدمات ساخت برج54252
هاي مخابراتی محلی خدمات ساخت برج54252
)هاي هوایی جز بزرگراه به(ها  خدمات ساخت بزرگراه54211
هاي هوایی خدمات ساخت بزرگراه54221
بناهاي صنعتیخدمات ساخت 54121
خدمات ساخت بناي موتورخانه چاه آب54121
هاي تفریحی خدمات ساخت پارک54270
ها ساخت پایانه چاه ساختمان  خدمات54341
ها خدمات ساخت پل54221
هاي کوهستانی خدمات ساخت پناهگاه54270
روها خدمات ساخت پیاده54211
)ساحلی(پالژ   خدمات ساخت تأسیسات54270
تفریحی روباز  خدمات ساخت تأسیسات54270
سالنی  هاي بیرون ورزش  خدمات ساخت تأسیسات54270
 آهن  هاي خط خدمات ساخت تقاطع54212
ها خدمات ساخت جاده54211
 خدمات ساخت جدا کننده مسیر تاکسی در فرودگاه54213
خدمات ساخت جواهر88902
حصیر و مواد طنابیخدمات ساخت 88319
لوله محلی  خدمات ساخت خطوط54251
ها خدمات ساخت خیابان54211
خدمات ساخت در و پنجره آلومینیومی88711
هاي مخابراتی تلفن همراه خدمات ساخت دکل54252
خدمات ساخت دودکش کارخانه54590
خدمات ساخت دیوارهاي بتنی54540
 آهن خدمات ساخت راه54212
 نقاله  متکی بر سیم  آهن خدمات ساخت راه54212
رو هاي پیاده خدمات ساخت راه54211
هاي زیرزمینی خدمات ساخت راه54222
هاي مالرو خدمات ساخت راه54211
خدمات ساخت زیپ88909
خدمات ساخت زیرگذر54221
خدمات ساخت سدهاي متحرک دریایی54233
خدمات ساخت طال88902
خدمات ساخت عدل عکاسی89122
هاي تفریحی و ورزشی خدمات ساخت قایق88822



      (CPC) 372

     
خدمات ساخت کشتی88821
خدمات ساخت کمدهاي دیواري54760
 خدمات ساخت گنبد بتنی54540
هاي نسوز الیه  ساخت  خدمات54590
هاي تفریحی هاي قایق خدمات ساخت لنگرگاه54270
آهن لکوموتیو و تجهیزات متحرک راهخدمات ساخت 88823
خدمات ساخت محصوالت چوبی غیر از مبلمان88319
 هاي پارکینگ خدمات ساخت محوطه54211
 هاي فرودگاه خدمات ساخت محوطه54213
هاي سه بعدي خدمات ساخت مدل83919
 خدمات ساخت مسیرهاي تاکسی فرودگاه54213
رو دوچرخهخدمات ساخت مسیرهاي 54211
 خدمات ساخت مسیرهاي مسابقه54270
خدمات ساخت منسوجات88213
پنبه به غیر از مبلمان و حصیر خدمات ساخت مواد بافته از چوب و چوب88319
 گلف  خدمات ساخت میادین54270
خدمات ساخت ناودانی54530
ها خدمات ساخت و تعمیر اسکله54232
تعمیر باراندازهاخدمات ساخت و 54232
خدمات ساخت و تعمیر بنادر54232
خدمات ساخت و تعمیر بندرها54232
 آبی  خدمات ساخت و تعمیر تأسیسات54231
آبیاري  خدمات ساخت و تعمیر تأسیسات54231
هاي ساحلی خدمات ساخت و تعمیر تفرجگاه54232
 هاي تخلیه خدمات ساخت و تعمیر دریچه54232
هاي ساحلی خدمات ساخت و تعمیر دیوار54232
کشتی  هاي سراشیبی به خدمات ساخت و تعمیر راه54232
هاي هیدرو مکانیکی خدمات ساخت و تعمیر سازه54232
 خدمات ساخت و تعمیر سدهاي ثابت54233
گیرها خدمات ساخت و تعمیر سیل54232
ها خدمات ساخت و تعمیر لنگرگاه54232
 لوله  جز خطوط به آب   خدمات ساخت و تعمیر مجاري تهیه54232
هاي تعمیر کشتی خدمات ساخت و تعمیر محل54232
ها شکن خدمات ساخت و تعمیر موج54232
در جاي دیگر  بندي نشده مهندسی طبقه  داري تأسیسات خدمات ساخت و نگه54290
 آب  صفیههاي ت داري کارخانه خدمات ساخت و نگه54253
 سازي آب هاي سالم داري کارخانه خدمات ساخت و نگه54253
خدمات ساخت هواپیما و فضاپیما88824
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ها با آسفالت، بتون و غیره ها و پارکینگ خدمات ساخت یا بازسازي سطح جاده54211
هاي  ، توقفگاه)مسیرهاي فرعی متصل به باند(ها  ها شامل تاکسیوي خدمات ساخت، تعمیر و اصالح باندهاي پرواز فرودگاه54213

ها جز ساختمان هواپیماها و تأسیسات فرودگاهی مربوطه به
ها جز ساختمان هاي مرتبط، به کاري و سازه هاي معدن خدمات ساخت، تعمیر و تغییر سازه54261
جز خطوط لوله تأمین آب بهها براي انتقال آب به منظور  خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي آباره54231
هاي سالمندان خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي آسایشگاه54129
 هاي مسلولین خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي آسایشگاه54129
 هاي معلولین خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي آسایشگاه54129
 بازسازي استخرهاي شناي سرپوشیدهخدمات ساخت، تعمیر، اصالح و 54129
ها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي بایگانی54129
هاي کارگران خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي اقامتگاه54112
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي انبارها54122
بازارهاي سرپوشیده و غیرهخدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي 54122
هاي خودرو خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي پارکینگ54122
ها و خطوط ریلی ها، جاده هاي بزرگراه خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي تونل54222
هاي خطوط ریلی زیرزمینی خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي تونل54222
هاي سوخت و سرویس خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي جایگاه54122
هاي بازنشستگان خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي خانه54112
)هاي خاص گروه(هاي گروهی  خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي خانه54112
رو رو و پیاده براي زیرگذرها و روگذرهاي ماشینخدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي 54211
هاي اداري خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي ساختمان54122
ها هاي بانک خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي ساختمان54122
هاي چند واحده خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي ساختمان54112
هاي اجتماعی آموزان، کودکان و دیگر گروه هاي مسکونی براي دانش خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي ساختمان54112
هاي مسکونی براي دانشجویان خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي ساختمان54112
راي سالخوردگانهاي مسکونی ب خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي ساختمان54112
سازي هاي ذخیره خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي سیلوها و دیگر سازه54121
ها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي کارگاه54121
ها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي براي نمایشگاه54122
ها و مانند آن هاي بیخانمان ها، سرپناه خانه براي یتیمخدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي 54112
هاي خطوط ریلی مسیرهاي طوالنی و مسیرهاي کوتاه، خطوط ترامواي خیابانی  خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي بستر54212

هاي حمل و نقل سریع شهري زیرزمینی یا مرتفع   و سیستم
بازسازي بناهاي بازرگانیخدمات ساخت، تعمیر، اصالح و 54122
 هاي بازرگانی خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي بناهاي دفترها شرکت54122
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي بیمارستان54129
شناسی هاي گیاه ها و باغ وحش هاي عمومی، باغ )بوستان(خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي پارک 54270
هاي مرتفع ها و بزرگراه خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي پل54221
هاي اسکی خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي پیست54129
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خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي تأسیسات برق رسانی خطوط ریلی54212
 تفریحی سرپوشیده  خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي تأسیسات54129
هاي  هاي بلند و کوره خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي تأسیسات تولیدي شیمیایی و موارد مرتبط مانند کوره54269

سازي کک
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي تأسیسات تولیدي ویژه محصوالت شیمیایی پایه، ترکیبات شیمیایی، داروها و دیگر 54269

مواد شیمیایی
سالنی  ورزشی داخل  خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي تأسیسات54129
 ورزشی سرپوشیده  خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي تأسیسات54129
در جاي دیگر نشده  بندي خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي تأسیسات ویژه تولید طبقه54269
هاي حمل و نقل ریلی بازسازي ترمینالخدمات ساخت، تعمیر، اصالح و 54122
هاي حمل و نقل زمینی خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي ترمینال54122
هاي حمل و نقل هوایی خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي ترمینال54122
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي تکیه54129
بازسازي حسینیهخدمات ساخت، تعمیر، اصالح و 54129
هاي نواحی ساحلی و دیگر نواحی مجاور آب دیواره/خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي خاکریزهاي54233
هاي فرهنگ خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي خانه54129
هاي اصلی فاضالب کانال هاي اصلی آب و خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي خدمات ساختمانی خطوط لوله و لوله54253
ها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي خوابگاه54129
ها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي دانشگاه54129
ها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي درمانگاه54129
ها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي رستوران54129
 هاي بوکس تعمیر، اصالح و بازسازي رینگخدمات ساخت، 54129
ها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي زندان54129
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي زینبیه54129
هاي یک و دو واحده خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي ساختمان54111
آبیاري و کنترل سیل هاي خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي سازه54234
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي سالن تئاتر54129
سینماها  خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي سالن54129
هاي تئاترها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي سالن54129
 هاي رقص خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي سالن54129
 هاي کنسرت ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي سالن خدمات54129
 هاي ورزشی سرپوشیده خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي سالن54129
در جاي دیگر  نشده بندي خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي سایر کارهاي عمرانی طبقه54290
هاي مشابه نگهدارنده آب خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي سدها و سازه54233
 هاي قایق خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي سرپناه54129
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي سکوهاي پرتاب ماهواره54290
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي سوله54122
ها کابلی و تلهکابینهاي قطارهاي    خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي سیستم54212
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هاي کنترل و ایمنی براي خطوط ریلی   خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي سیستم54212
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي سیلو54122
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي فاطمیه54129
هاي معمولی و بوتیکها بزرگ، فروشگاههاي  خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي فروشگاه54122
سراها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي فرهنگ54129
هاي انتقال برق محلی خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي کابل54252
ها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي کارخانه54121
هاي ذوب آهن کارخانهخدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي 54269
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي کاروانسرا54129
هاي تیر، مراکز آزمایش  خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي کارهاي مهندسی نظامی مانند دژها، سنگرها، انبارها، میدان54290

نظامی و غیره
ها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي کالج54129
جز خطوط  هاي مشابه براي انتقال آب به منظور تأمین آب به هاي آب و آبراهه خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي کانال54231

لوله
ها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي کتابخانه54129
 هاي شبانه خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي کلوپ54129
یر، اصالح و بازسازي کلیساهاخدمات ساخت، تعم54129
ها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي کنیسه54129
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي گاراژ54122
ها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي متل54129
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي مدارس54129
و بازسازي مراکز اسنادخدمات ساخت، تعمیر، اصالح 54129
سوزي هاي زباله خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي مراکز انباشت زباله و کوره54290
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي مراکز تصفیه اولیه و تصفیه کامل آب54253
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي مراکز تصفیه و پردازش مواد اتمی54290
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي مراکز خرید54122
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي مراکز دفع فاضالب54253
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي مسافرخانه54129
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي مسجدها54129
ها زهخدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي مو54129
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي مهدیه54129
سراها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي مهمان54129
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي میادین یخی54129
خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي نمازخانه54129
نمایشگاهخدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي 54129
ها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي ورزشگاه54129
ها خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي هتل54129
 سرپوشیده  هاي تنیس خدمات ساخت، تعمیر، اصالح و بازسازي، تعمیر، اصالح و بازسازي زمین54129
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ها محلی خدمات ساختمانی آنتن54252
ها ها یا کوچه هاي اصلی فاضالب در خیابان ساختمانی براي اتصال به کانالخدمات 54622
هاي آب هاي خاص از جمله حفر و کندن چاه خدمات ساختمانی براي فعالیت54341
هاي مرمر، گرانیت و الشه خدمات ساختمانی پوشش سطوح با بتون مرمري درجا و کارهاي داخلی با سنگ54790
 در جاي دیگر  بندي نشده تخصصی طبقه ساختمانی   خدمات54590
 آهن  هاي ایمنی مسیر خط خدمات ساختمانی سیستم54212
هاي ترامواي برقی خدمات ساختمانی سیستم54212
 آهن  مسیر خط  هاي کنترل خدمات ساختمانی سیستم54212
خدمات ساختمانی عمومی امور وابسته به خطوط لوله محلی54251
کاري روي سطوح داخلی و خارجی و روي مصالح زیرکوبی و زیرسازي کاري و سیمان خدمات ساختمانی گچ54720
ها و مانند آن هاي داخلی نسوز کوره خدمات ساختمانی مرتبط با پوشش54590
ساختمانیهاي  فوالد براي بتون مسلح در پروژه/کاري آهن خدمات ساختمانی مرتبط با خم کردن و جوش54540
هاي نازک بتونی هاي کروي شکل و پوسته خدمات ساختمانی مرتبط با سقف54540
هاي زینتی خدمات ساختمانی مرتبط با شومینه54590
هاي فوالدي خدمات ساختمانی مرتبط با فعالیت خاص اسکلت54550
خدمات ساختمانی مرتبط با نصب قاب سقف54522
مرتبط با نصب هر نوع پوشش سقفخدمات ساختمانی 54530
ساختمانی مهندسی هیدرولیک  خدمات54232
ها با استفاده از مصالح سرامیکی، آجر و غیره خدمات ساختمانی نماي بیرونی ساختمان54740
خدمات سازمان ساماندهی شهرداري91111
تولید فیلم -خدمات سازمان سینمایی96121
شهرداريخدمات سازمان عمران 91111
خدمات سازمان کارگزاري بورس اوراق بهادار71551
خدمات سازمان کشورهاي قاره آمریکا99000
خدمات سازمان نظارت و پیگیري شهرداري91111
خدمات سازمان نظام پزشکی95120
پزشکی خدمات سازمان نظام دام95120
خدمات سازمان نوسازي شهر تهران91111
سازمان همکاري و توسعه اقتصاديخدمات 99000
زیارتی) تور(هاي کامل  دهی گشت سازمان  خدمات85540
سیاحتی) تور(هاي کامل  دهی گشت سازمان  خدمات85540
التاري/آزمایی دهی و فروش براي بخت خدمات سازمان96929
)دبلنا، بینگو(دهی و فروش لوتو  خدمات سازمان96929
هاي تجاري و ارایه خدمات مساعدت و پشتیبانی دهی و مدیریت نمایشگاه خدمات سازمان85962
ها و ارایه خدمات مساعدت و پشتیبانی ها و اجالس دهی و مدیریت همایش خدمات سازمان85961
هاي تجاري دهی و مساعدت در نمایشگاه خدمات سازمان85962
ها دهی و مساعدت در همایش خدمات سازمان85961
ها و تأمین  دهی یا انجام خدمات تأمین مکان اقامت، شامل مذاکره و گرفتن تخفیف گروهی، انتقال هیأت خدمات سازمان85962
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سرویس حمل و نقل، ترتیب دادن غذا و نوشیدنی

تأمین ها و  دهی یا انجام خدمات تأمین مکان اقامت، شامل مذاکره و گرفتن تخفیف گروهی، انتقال هیأت خدمات سازمان85961
هاي بازدید گروهی سرویس حمل و نقل، ترتیب دادن غذا و نوشیدنی و برگزاري برنامه

زمان و سایر خدمات در مکان دهی یا تدارک ترجمه هم خدمات سازمان85961
دهی یا تدارک سایر خدمات در مکان خدمات سازمان85962
دبیرخانه و دفتر براي ثبت نام کنفرانس، اداره کنفرانس، رسیدگی به مطالب و دهی یا تهیه امکانات و نفرات  خدمات سازمان85961

هاي کنفرانس، ترجمه مطالب و غیره چکیده
دهی یا تهیه امکانات و نفرات دبیرخانه و دفتر براي ثبت نام نمایشگاه تجاري، اداره نمایشگاه، رسیدگی به  خدمات سازمان85962

ه مطالب و غیرهاسناد و مدارک نمایشگاه، ترجم
هاي اجتماعی خدمات سازمان95994
هاي تخصصی المللی مانند سازمان ملل متحد و آژانس هاي بین خدمات سازمان99000
هاي حافظ محیط زیست خدمات سازمان95992
)بندي نشده در جاي دیگر طبقه(هاي داراي عضو  خدمات سازمان95999
هاي  آوري کمک رسانی، نفوذ سیاسی، جمع در جهت ارتقاي حفظ محیط زیست از طریق اطالعهاي عضویتی  خدمات سازمان95992

مالی و غیره
هاي عضویتی در جهت ارتقاي وضعیت حقوق بشر خدمات سازمان95991
ایجاد  گذاري و هاي عضویتی در جهت ارتقاي وضعیت حقوق بشر، مانند اقدام براي مشارکت عموم در قانون خدمات سازمان95991

هاي مالی و غیره آوري کمک رسانی، نفوذ سیاسی، جمع هاي اعتراضی، از طریق اطالع حرکت
خدمات سالن ورزش بدمینتون96520
خدمات سالن ورزش بسکتبال96520
خدمات سالن ورزش بوکس96520
خدمات سالن ورزش بولینگ96520
خدمات سالن ورزش تکواندو96520
ورزش جودو خدمات سالن96520
خدمات سالن ورزش ژیمناستیک96520
نوردي خدمات سالن ورزش سنگ96520
خدمات سالن ورزش شطرنج96520
خدمات سالن ورزش شمشیربازي96520
هاي آفتاب خدمات سالن97230
هاي تناسب اندام خدمات سالن97230
هاي کاهش وزن و الغري خدمات سالن97230
و مانند آن) به استثناي ماساژ جهت درمان(هاي ماساژ  سالنخدمات 97230
دهی نمایشگاه و بازار تجاري خدمات سامان85962
هاي تبلیغاتی خدمات سایر آگهی83619
هاي مسئولیت خدمات سایر انواع بیمه71335
خدمات سایر خدمات بیمه غیر زندگی71339
)On-line(هاي برخطی  خدمات سایر کتاب84311
مرزي المللی و برون خدمات سایر نهادهاي بین99000
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خدمات سایر هنرمندان هنرهاي نمایشی96310
خدمات سایه رنگ زدن مو97210
کنی خدمات سبزه پاک88130
)گذاران سایر سپرده(خدمات سپرده دیداري 71122
)سازمانی/نهاديگذاران شرکتی و  سپرده(خدمات سپرده دیداري 71121
)گذاران سایر سپرده(اي  خدمات سپرده71122
)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(اي  خدمات سپرده71121
)گذاران سایر سپرده(ها و مؤسسات  گذاران شرکت اي به سپرده خدمات سپرده71122
)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(ها و مؤسسات  گذاران شرکت اي به سپرده خدمات سپرده71121
خدمات ستاد اجرایی واحدهاي بدون کسب پروانه91111
خدمات ستاد بازسازي مسکن مناطق سانحه دیده91111
خدمات ستون فقراتی اینترنت84210
خدمات سرایدار شخصی98000
خدمات سرپرستی امانات71542
و مهاجرانخدمات سرپناه موقت پناهندگان 93590
داري مواد غذایی اي جهت نگه خدمات سردخانه88110
خدمات سرزدن و کمک به افراد معلول93493
دوزي خدمات سرمه88219
خدمات سرو آشامیدنی63400
در محل وخدمات مربوط  خدمات سرو آشامیدنی براي مصرف63400
سرویس خدمات سرو غذا در سلف63320
سروغذا به همراه خدمات رستورانخدمات 63310
خدمات سرویس تجمیع مخابراتی84110
خدمات سرویس رومینگ مخابراتی84110
گیرانه خدمات سرویس طبق برنامه توصیه شده توسط کارخانه سازنده و سرویس پیش87141
و سرویس و تعمیر قسمت مخصوص  گیرانه شده توسط کارخانه سازنده و سرویس پیش خدمات سرویس طبق برنامه توصیه87143

ها زندگی کردن اتاق خودروها و سرویس و تعمیر تریلرهاي سفري و کاروان
خدمات سرویس فوري مانند ساختن کلید، تعمیر پاشنه کفش، روکش کردن کارت شناسایی و مانند آن87290
هاي شیمیایی خدمات سرویس کردن توالت94120
برقی آسانسور و پلهخدمات سرویس و تعمیر 87157
برقی خدمات سرویس و تعمیر آسانسور، آسانسور بار و پله87157
خدمات سرویس و تعمیر آالت موسیقی87290
خدمات سرویس و تعمیر ابزار پزشکی، ابزار دقیق و ابزار چشمی یا اپتیکی87154
گیري، کنترل، آزمایش، ناوبري یا جهتیابی و مقاصد دیگر  اندازههاي مورد استفاده براي  خدمات سرویس و تعمیر ابزار و دستگاه87154

مانند ابزارهاي موتور هواپیما، تجهیزات تست گازهاي خروجی موتور خودرو، ابزارهاي هواشناسی، وسایل تست و بررسی 
برداري، ابزارهاي تشخیص و کنترل تشعشع خواص فیزیکی، الکتریکی و شیمیایی، ابزارهاي نقشه

اي برداري و اپتیکی حرفه دمات سرویس و تعمیر ابزارهاي عکاسی، فیلمخ87154
خدمات سرویس و تعمیر اجزاي دیگ بخار کشتی و دیگ بخار نیروگاه87110
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خدمات سرویس و تعمیر براي خودروي سواري، کامیون، وانت، ون و اتوبوس87141
هاي فلزي خدمات سرویس و تعمیر بشکه87110
سرویس و تعمیر بویلرهاي صنعتیخدمات 87110
غیر مکانیکی) صندوق(هاي فروش  هاي خودپرداز و پایانه هاي کامپیوتري، مانند دستگاه خدمات سرویس و تعمیر پایانه87130
خدمات سرویس و تعمیر پروژکتور کامپیوتر87130
گر خدمات سرویس و تعمیر پرینتر یا چاپ87130
کلید، مودم داخلی و خارجی، اسکنر یا  گر، مانیتور یا صفحه نمایش، کیبورد یا صفحه ر پرینتر یا چاپخدمات سرویس و تعمی87130

هاي کامپیوتري،  گر، از جمله اسکنر بارکد، ریدر اسمارت کارت، هلمت یا کاله واقعیت مجازي، پروژکتور کامپیوتر، پایانه پویش
غیر مکانیکی) وقصند(هاي فروش  هاي خودپرداز؛ پایانه مانند دستگاه

خدمات سرویس و تعمیر پمپ و کمپرسور87156
ها خدمات سرویس و تعمیر پمپ87156
گر یا اسکنر از جمله اسکنر بارکد خدمات سرویس و تعمیر پویش87130
هاي فلزي خدمات سرویس و تعمیر تانکها، مخازن و محفظه87110
پرتوافکنی، الکترو پزشکی و الکترو درمانی مانند دستگاه ام آر آي، دستگاه اولتراساوند خدمات سرویس و تعمیر تجهیزات 87154

، سمعک، دستگاه الکتروکاردیوگراف، دستگاه اندوسکوپی، دستگاه پرتوافکنی)تنظیم کننده ضربان قلب(میکر  پزشکی، پیس
خدمات سرویس و تعمیر تجهیزات تبرید و تهویه غیر خانگی87156
خدمات سرویس و تعمیر تجهیزات توزیع و کنترل برق87152
خدمات سرویس و تعمیر تجهیزات تهویه غیر خانگی87156
هاي مخابراتی خدمات سرویس و تعمیر تجهیزات و دستگاه87153
داري و باغبانی زنی مورد استفاده در کشاورزي، جنگل هاي چمن خدمات سرویس و تعمیر تراکتورها و ماشین87156
هاي باغی خدمات سرویس و تعمیر تراکتور87156
هاي کشاورزي خدمات سرویس و تعمیر تراکتور87156
خدمات سرویس و تعمیر ترمینال یا پایانه کامپیوتري اختصاصی و سرور کامپیوتر87130
در جاي دیگر شامل اتاق خودرو، تریلر بندي نشده  تریلر و سایر وسایل نقلیه موتوري طبقه خدمات سرویس و تعمیر تریلر، نیم87143

سفري و کاروان
هاي تسلیحاتی خدمات سرویس و تعمیر تسلیحات و سیستم87156
سیم، پیجر و فکس هاي با سیم و بی خدمات سرویس و تعمیر تلفن87153
خدمات سرویس و تعمیر تلویزیون و رادیو87155
کاري سیار خدمات سرویس و تعمیر جوش87110
خدمات سرویس و تعمیر خودرو87141
خدمات سرویس و تعمیر دستگاه پخش سی دي87155
خدمات سرویس و تعمیر دستگاه ضبط و پخش ویدئو87155
کن بخار و انباره کن، جمع کار، فوق داغ هاي جانبی ژنراتورهاي بخار مانند چگالنده، صرفه خدمات سرویس و تعمیر دستگاه87110
سرویس و تعمیر دوربین ویدئویی خانگی خدمات87155
سازي اطالعات خدمات سرویس و تعمیر دیسک درایو مغناطیسی، فلش درایو و سایر وسایل ذخیره87130
هاي نوري خدمات سرویس و تعمیر دیسک درایو87130
هاي صنعتی  تجهیزات بویلر یا سیستم، ژنراتورهاي بخار، )فقط تجهیزات بویلر(اي  خدمات سرویس و تعمیر راکتورهاي هسته87110

کشی هاي لوله صورت شبکه مختلف به
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خدمات سرویس و تعمیر ریدر اسمارت کارت87130
خدمات سرویس و تعمیر ژنراتورهاي بخار87110
بندي نشده در جاي دیگر خدمات سرویس و تعمیر سایر اجناس طبقه87290
خدمات سرویس و تعمیر سایر تجهیزات87159
بندي نشده در جاي دیگر خدمات سرویس و تعمیر سایر تجهیزات برقی طبقه87152
خدمات سرویس و تعمیر سایر لوازم خانگی برقی87151
خدمات سرویس و تعمیر سایر لوازم خانگی برقی کوچک87151
در جاي دیگربندي نشده  منظوره طبقه آالت چندمنظوره و تک خدمات سرویس و تعمیر سایر ماشین87156
خدمات سرویس و تعمیر سایر وسایل حمل و نقل87149
افزار کامپیوتر خدمات سرویس و تعمیر سخت87130
خدمات سرویس و تعمیر شیر و ولو87156
ها آالت و سوپاپ خدمات سرویس و تعمیر شیر87156
هاي تلویزیونی خدمات سرویس و تعمیر فرستنده87153
هاي رادیویی و تلویزیونی سرویس و تعمیر فرستندهخدمات 87153
هاي تفریحی و ورزشی خدمات سرویس و تعمیر قایق87149
هاي ورزشی خدمات سرویس و تعمیر قایق87149
)PDA(خدمات سرویس و تعمیر کامپیوتر دستی یا پی دي اي 87130
تاپ کامپیوتر روپایی یا لپدسک تاپ، /خدمات سرویس و تعمیر کامپیوتر رومیزي87130
خدمات سرویس و تعمیر کامپیوترها و لوازم جانبی87130
ها خدمات سرویس و تعمیر کشتی87149
هاي شناور ها و سکوها و سازه خدمات سرویس و تعمیر کشتی87149
خدمات سرویس و تعمیر کوره و مشعل کوره87156
کلید صفحهخدمات سرویس و تعمیر کیبورد یا 87130
جایی و غیره براي مؤسسات خدمات سرویس و تعمیر گاریهاي خرید، وسایل جابه87110
دار برقی هاي ریل خدمات سرویس و تعمیر گردونه87149
آهن دار راه هاي ریل خدمات سرویس و تعمیر گردونه87149
ترامواآهن و  ها و تجهیزات متحرک راه خدمات سرویس و تعمیر لکوموتیو87149
خدمات سرویس و تعمیر لکوموتیوهاي برقی87149
آهن خدمات سرویس و تعمیر لکوموتیوهاي راه87149
خدمات سرویس و تعمیر لوازم الکترونیکی مصرفی87155
خدمات سرویس و تعمیر لوازم برقی مورد استفاده در منزل و حیاط منزل87151
خانگی برقیخدمات سرویس و تعمیر لوازم 87151
شویی خدمات سرویس و تعمیر ماشین ظرف87151
آالت تجاري و صنعتی خدمات سرویس و تعمیر ماشین87156
آالت تولید پارچه، پوشاک و محصوالت چرمی خدمات سرویس و تعمیر ماشین87156
آالت تولید کاغذ و مقوا خدمات سرویس و تعمیر ماشین87156
آالت تولید محصوالت نساجی تعمیر ماشینخدمات سرویس و 87156
آالت فراوري مواد غذایی و آشامیدنی و توتون خدمات سرویس و تعمیر ماشین87156
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داري آالت کشاورزي و جنگل خدمات سرویس و تعمیر ماشین87156
آالت متالورژي خدمات سرویس و تعمیر ماشین87156
معدنآالت  خدمات سرویس و تعمیر ماشین87156
کاري و ساخت و ساز آالت معدن خدمات سرویس و تعمیر ماشین87156
بندي نشده در جاي دیگر هاي برقی طبقه آالت و دستگاه خدمات سرویس و تعمیر ماشین87152
ابزار خدمات سرویس و تعمیر ماشین87156
هاي حساب و  هاي فتوکپی، ماشین دستگاه داري شامل ها و تجهیزات اداري و حساب خدمات سرویس و تعمیر ماشین87120

هاي تایپ ماشین
داري هاي اداري و حساب خدمات سرویس و تعمیر ماشین87120
روب هاي برف خدمات سرویس و تعمیر ماشین87142
هاي محاسباتی و لوازم جانبی خدمات سرویس و تعمیر ماشین87130
آالت و تجهیزات جز ماشین بهخدمات سرویس و تعمیر محصوالت فلزي 87110
)جز موتور هواپیما، خودرو و موتورسیکلت به(خدمات سرویس و تعمیر موتور و توربین 87156
خدمات سرویس و تعمیر موتورسیکلت87142
خدمات سرویس و تعمیر موتورسیکلت و خدمات تعمیر بدنه موتورسیکلت87142
خارجی خدمات سرویس و تعمیر مودم داخلی و87130
خدمات سرویس و تعمیر مونیتور یا صفحه نمایش87130
بندي نشده در جاي دیگر تریلر و سایر وسایل نقلیه موتوري طبقه خدمات سرویس و تعمیر نیم87143
پیچی مجدد الکتروموتور، ژنراتور و ترانسفرمر خدمات سرویس و تعمیر و سیم87152
ارتوپدي و اعضاي مصنوعیخدمات سرویس و تعمیر وسایل 87154
جا کردن بار خدمات سرویس و تعمیر وسایل بلند کردن و جابه87156
خدمات سرویس و تعمیر وسایل پخت و پز و گرمایی برقی خانگی87151
خدمات سرویس و تعمیر هلمت یا کاله واقعیت مجازي87130
هاي خزدار هاي کشباف و پوست پارچهجز خدمات تولید پوشاک از  به -خدمات سریدوزي پوشاک88221
دوزي جوراب خدمات سري88223
خطوط شخصی دیجیتالی DS1یا  1Tخدمات سطوح 84140
خطوط شخصی دیجیتالی DS2یا  2Tخدمات سطوح 84140
خطوط شخصی دیجیتالی DS3یا  3Tخدمات سطوح 84140
خطوط شخصی دیجیتالی DS4یا  4Tخدمات سطوح 84140
خدمات سفید کردن برنج88161
خدمات سفید کردن پوشاک88213
خدمات سفید کردن منسوجات و کاالهاي نساجی88213
خدمات سفیدکاري پارچه88213
خدمات سفیدکاري پارچه جین88213
خدمات سفیدکاري منسوجات88213
کاري خدمات سفیدکاري و گچ54720
خدمات سقوط آزاد96590
سکوي اسکی  خدمات96590
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دوزي خدمات سکه88219
هاي نگهبان خدمات سگ85250
خدمات سالخی88110
باماساژ غیر درمانی  شده  جسمانی ارایه  سالمت   خدمات97230
 آفتاب  حمام  هاي ویژه اطاق  وسیله به  شده  جسمانی ارایه  سالمت  خدمات97230
)ترکی(هاي شرقی  حمام  وسیله به  شده  جسمانی ارایه  خدمات سالمت97230
 وزن  هاي کاهش سالن  وسیله به  شده  جسمانی ارایه  سالمت  خدمات97230
هاي الغري سالن  وسیله به  شده  جسمانی ارایه  سالمت  خدمات97230
سونا  وسیله به  شده  جسمانی ارایه  سالمت  خدمات97230
سازي مراکز بدن  وسیله به  شده  جسمانی ارایه  خدمات سالمت97230
معدنی  آب  از چشمه  جسمانی با استفاده  سالمت  خدمات97230
هاي بخار جسمانی با استفاده از حمام  سالمت  خدمات97230
پاشی، از جمله با هواپیما خدمات سم86119
خدمات سنجش افکار عمومی83700
خدمات سنجش پوکی استخوان93196
)صیقل دادن شیشه(خدمات سند بالست کردن شیشه 88531
خدمات سندیکا95200
المللی خدمات سندیکاي حمل و نقل بین95200
خدمات سندیکاي صنایع نساجی پشمی95200
بري خدمات سنگ88537
چینی سنگ  خدمات54560
کوبی خدمات سنگ88537
خدمات سوراخ کردن اعضاي بدن97990
سوراخ کردن شیشهخدمات 88531
جسد  سوزاندن  خدمات97310
آهن بانی راه خدمات سوزن67390
دوزي خدمات سوزن88219
خدمات سونوگرافی93196
خدمات سی تی اسکن93196
هاي عمرانی خدمات سیاسی و نظارت بر ادارات و پروژه91111
کنی خدمات سیر پوست88130
کنی خدمات سیرابی پاک88110
خدمات سیستم شامل بررسی وضعیت سیستم فعلی مشتري، بررسی نیازهاي کامپیوتري گذشته و آینده83142
هاي امنیتی خدمات سیستم85230
BBSهاي بولتنی  خدمات سیستم84290
)ET(تعریق  -هاي سپتیک تبخیر   خدمات سیستم54342
ريهاي سپتیک داراي مخزن پیمانه فشا   خدمات سیستم54342
)فاضالب(داري  هاي سپتیک داراي مخزن نگه   خدمات سیستم54342
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هاي سپتیک هوازیستی   خدمات سیستم54342
)جز فاضالب انسانی براي انواع فاضالب به) (آب کدر(هاي گري واتر    خدمات سیستم54342
هاي گندزدایی سپتیک   خدمات سیستم54342
فیلمتولید  -خدمات سیما فیلم96121
آهن بانی ایستگاه راه خدمات سیم67390
پیچی الکتروموتور خدمات سیم88751
پیچی ترانس خدمات سیم88751
پیچی دینام خدمات سیم88751
پیچی موتور پمپ آب خدمات سیم88751
کشی برق صنعتی کارخانجات سیم  خدمات54611
هاي تأمین برق اضطراري   سیستمکشی براي  کشی و نصب لوازم سیم خدمات سیم54611
زنی خدمات سینگردوزي و جادکمه88221
خدمات شارژینگ مخابراتی استفاده اختصاصی از مدارها84110
خدمات شارژینگ مخابراتی کاربرهاي مکالمات راه دور از طریق تلفن همگانی84110
التحصیلی، گردهماییها،  زنده، مانند مراسم ازدواج، مراسم فارغ برداري یا ضبط ویدئویی از رویدادهاي  خدمات شامل تصویر83813

هاي مد، رویدادهاي ورزشی، خبري و مانند آن مهمانیها، نمایش
ها و  آالت، ساختمان هاي مد و سایر انواع پوشاک، ماشین برداري از اجناس، محصوالت صنعتی، لباس خدمات شامل عکس83812

ستفاده در امور روابط عمومیهاي دیگر براي ا اشخاص و سوژه
هاي خاص مانند عکاسی زیر آب،  برداري از اشخاص، اشیا یا مناظر با استفاده از وسایل و تکنیک خدمات شامل عکس83814

برداري پزشکی و بیولوژیکی و فتومیکروگرافی عکس
هلیکوپترها و سایر سطوح از هواپیما یا  برداري از مناظر، سازه خدمات شامل عکس83814
هاي قدیمی خدمات شامل مرمت عکس83815
خدمات شبکه خصوصی84140
بري چوبی خدمات شبکه88319
گذاري لوله خدمات شبکه54621
VASTهاي شخصی  خدمات شبکه84140
)broadband(هاي شخصی با پهناي باند باال  خدمات شبکه84140
باند هاي شخصی باریک خدمات شبکه84140
)wideband(باند  هاي شخصی پهن خدمات شبکه84140
PSTNبر اساس  VPNهاي مجازي یــا  خدمات شبکه84121
تولید شده بر روي فیلم، نوار ویدئو، (اضافه نمودن متن به این محصوالت (گذاري براي محصوالت صوتی تصویري  خدمات شرح96136

گذاري باز، ایجاد شرح و  یا سیستم تولید شرح تصویر، شامل خدمات شرحتوسط مولد کاراکتر ) هاي دیجیتال و غیره واسطه
)صفحه قابل مشاهده باشد/توضیحی که همواره بر روي پرده

تولید شده بر روي فیلم، نوار ویدئو، (اضافه نمودن متن به این محصوالت (گذاري براي محصوالت صوتی تصویري  خدمات شرح96136
گذاري بسته، ایجاد شرح و  توسط مولد کاراکتر یا سیستم تولید شرح تصویر، شامل خدمات شرح) هاي دیجیتال و غیره واسطه

)صفحه قابل مشاهده/توضیحی به انتخاب کاربر بر روي پرده
گذاري خدمات شرکت سرمایه71200
خدمات شرکت فضاي سبز خدمات شهري94900
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هاي حامل مخابراتی خدمات شرکت84110
هاي نمایندگی بیمه شرکتخدمات 71610
خدمات شست و شوي خامه قالی88213
خدمات شست و شوي خامه قالی بعد از رنگرزي88213
و پوشاک براي خانوار  خدمات شستشو منسوجات97130
ها ها و بنگاه خدمات شستشوي منسوجات و پوشاک براي مجتمع97130
شویی هاي لباس مکانو پوشاک براي   خدمات شستشوي منسوجات97130
خدمات شستن مو97210
گیري خدمات شکار و ماهی96620
خدمات شکستن بادام و فندق88130
خدمات شکستن گردو88130
بندي خدمات شکسته93199
خدمات شکل دادن فلزات غیر از آهن89330
دهی فلزات مطابق طرح خدمات شکل89330
ورزشیزنی پیراهن  خدمات شماره88213
شناژبندي پی  خدمات54512
ها و مؤسسات اعتباري و انجام اقدامات  هاي مالی احتمالی بانک خدمات شناسایی به موقع ریسکها، پیشگیري از وقوع بحران71110

اصالحی
هاي داخلی هاي به گل نشسته در آب خدمات شناور کردن شناور67532
هاي ساحلی گل نشسته در آبهاي به  خدمات شناور کردن شناور67531
 هاي ماوراي اقیانوس هاي به گل نشسته در آب خدمات شناور کردن شناور67531
هاي داخلی خدمات شناورهاي راهنما در خارج لنگرگاه در آب67522
هاي ساحلی و دریا خدمات شناورهاي راهنما در خارج لنگرگاه در آب67521
هاي داخلی در داخل لنگرگاه در آبخدمات شناورهاي راهنما 67522
هاي ساحلی و دریا خدمات شناورهاي راهنما در داخل لنگرگاه در آب67521
هاي داخلی خدمات شناورهاي راهنما در هنگام خطر در آب67522
هاي ساحلی و دریا خدمات شناورهاي راهنما در هنگام خطر در آب67521
شکن خدمات شناورهاي یخ67590
ها ها و گذرگاه پاشی خیابان شن خدمات 94510
ریزي خط آهن خدمات شن54212
خدمات شوراي اسالمی شهر91111
اجتماعی زنان -خدمات شوراي فرهنگی91111
خدمات شوراي نظارت بر صدا و سیما91111
خدمات شهادت تخصصی در زمینه معماري83211
انداز معماري چشمخدمات شهادت تخصصی در زمینه 83231
خدمات شهرداري اجراییات91111
خدمات شهرداري منطقه91111
تولید فیلم -خدمات شهرک سینمایی96121
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صدور پروانه ساختمان -کنترل ساخت و ساز و رفع سد معبر -خدمات شهري91111
خدمات شهري فضاي سبز و سایر امور فنی و عمرانی91111
کارهاي عمرانی و خدمات اداريخدمات شهري 91111
خدمات شهري و عمران امور اجتماعی91111
ها خدمات شهري و فضاي سبز و پارک91111
خدمات شیروانیکوبی54530
بري خدمات شیشه54710
گري خدمات شیشه54710
خدمات شیمی درمانی انسولین درمانی93122
در کلینک سر پایی  بیماران خدمات شیمیدرمانی 93122
هاي خطی چاپ شده خدمات صحافی دوباره نسخه89122
شماري، صحافی با بند، صحافی با  خدمات صحافی کتاب، تا زدن، کنار هم قرار دادن، به هم دوختن، چسب زدن، صفحه89122

چسب، دور بري، زرکوبی
خدمات صحافی مجدد89122
صداگذاري در استودیو  خدمات96137
ت صدور بارنامهخدما67910
خدمات صدور پروانه کسب نظارت و اجراي قوانین صنفی در بازار91111
خدمات صدور جواز پایان کار و ساخت خانه91111
خدمات صدور جواز کسب و کارهاي مربوط به روستا91111
خدمات صدور شناسنامه، تعویض شناسنامه، ثبت ازدواج، مرگ و طالق91111
صدور مجوز معامالتخدمات 71593
خدمات صدور و پرداخت حواله71593
خدمات صرافی71592
)Paging services(بندي الفبایی  خدمات صفحه84131
)Paging services(بندي عددي  خدمات صفحه84131
خدمات صنایع نساجی95200
خدمات صندوق امانات71542
 صوت  ضبط  خدمات96111
متحرک  ضبط  خدمات96111
خدمات ضبط میکروفیلم83819
ها هاي مسکونی و سایر ساختمان خدمات ضد عفونی ساختمان85310
)آفات(خدمات ضد عفونی کردن و ریشهکنی 85310
کنی جانوران موذي خدمات ضد عفونی و ریشه85310
خدمات ضد عفونی وسایل نقلیه مانند اتوبوس، قطار، قایق و هواپیما85310
پسماندهاي خطرناک -خدمات ضد عفونی با اشعه گاما94321
پسماندهاي خطرناک -)اتوکالو(خدمات ضد عفونی با بخار 94321
پسماندهاي  -)استفاده از گندزداهایی مانند الکل، دترجنت، اسید و قلیا، هالوژن، پراکسید(خدمات ضد عفونی شیمیایی 94321

خطرناک
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پسماندهاي خطرناک -ماییخدمات ضد عفونی گر94321
خدمات ضرب سکه88902
خدمات ضرب مدال قیمتی88902
بینی و احضار ارواح بینی، کف خدمات طالع97990
براي بیماران بستري -اي خدمات طب هسته93119
سرپایی -اي خدمات طب هسته93122
گیري دیگري در دفاتر حساب پولی یا واحد اندازهبندي و ثبت معامالت بنگاه تجاري بر حسب واحد  خدمات طبقه82222
خدمات طراحان صحنه، نورپردازها، طراحان لباس96320
خدمات طراحی آگهی براي رادیو و تلویزیون و مطبوعات83611
)براي تبلیغ کاال(خدمات طراحی آگهی روي بدنه اتوبوس 83611
بندي خدمات طراحی بسته83919
بناي مهندسی بناها خدمات طراحی83321
بانک مرکزي -خدمات طراحی پول71110
خدمات طراحی داخلی83911
خدمات طراحی دکوراسیون داخلی83911
خدمات طراحی روي چوب88319
خدمات طراحی سؤاالت امتحانی92920
ها الزم براي ایجاد و اجراي آن هاي اطالعات و یا نوشتن برنامه کامپیوتري خدمات طراحی ساختار و محتواي پایگاه83141
ها خدمات طراحی ساختار و محتواي صفحات شبکه و یا نوشتن برنامه کامپیوتري الزم براي ایجاد و اجراي آن83141
هاي کاربردي سفارشی خدمات طراحی ساختار و نوشتن برنامه کامپیوتري مورد نیاز براي طراحی و ایجاد برنامه83141
هاي کاربردي احی ساختار و یا نوشتن برنامه کامپیوتري الزم براي ایجاد و یا اجراي برنامهخدمات طر83141
هاي ارتباطی و انتقال مخابرات خدمات طراحی سیستم83325
خدمات طراحی شهري83221
خدمات طراحی صنعتی83912
زیباشناختی و عملکردي افرادخدمات طراحی فضاهاي داخلی به منظور رفع نیازهاي فیزیکی، 83911
خدمات طراحی گرافیکی، شامل طراحی گرافیک براي امور تبلیغاتی83919
آالت صنعتی خدمات طراحی ماشین83322
آالت کشاورزي خدمات طراحی ماشین83322
خدمات طراحی محصوالت صنعتی83912
خدمات طراحی مدارهاي الکترونیکی83322
مهندسی تأسیسات فنی و الکتریکی بناهاي غیر مسکونیخدمات طراحی 83324
هاي کاربردي خدمات طراحی و ایجاد آي تی در زمینه برنامه83141
خدمات طراحی و ایجاد امنیت شبکه83142
خدمات طراحی و تنظیم الگوي کفش88233
خدمات طراحی و توسعه فناوري اطالعات83141
ها فناوري اطالعات براي شبکه و سیستمخدمات طراحی و توسعه 83142
خدمات طراحی و تولید بردهاي مدار چاپی88741
خدمات طراحی و تولید قطعات بدنه خودرو88813
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و شبکه خصوصی ) اکسترانت(، شبکه خارجی )اینترانت(هاي مشتري مانند شبکه داخلی  خدمات طراحی، ایجاد و اجراي شبکه83142

مجازي
هایی براي تبادل  ها و رویه هاي کنترل دسترسی به اطالعات و برنامه افزار و رویه افزار، سخت طراحی، ایجاد و اجراي نرمخدمات 83142

مطمئن اطالعات در یک شبکه
هاي رسمی ریزي مالیات خدمات طرح82310
ریزي و تعیین مالیات اشخاص حقیقی خدمات طرح82320
هاي تبلیغاتی یین جاي آگهیریزي، ساخت و تع خدمات طرح83611
هاي تفصیلی مکان پروژه خدمات طرح83223
خدمات طالزنی روي لبه استکان88531
بافی خدمات طناب88217
خدمات ظاهر کردن نگاتیو و چاپ عکس بر اساس سفارش مشتري83820
دوزي خدمات ظریف88219
کاري روي چوب خدمات ظریف88319
هاي تجاري هاي آماتور و هم براي مشتري فیلم هم براي عکاسخدمات ظهور 83820
هاي سیاه و سفید خدمات ظهور و چاپ عکس83820
)جز سینما به(خدمات ظهور و چاپ فیلم و عکس 83820
خدمات عابربانک71190
ها هاي بخار و کانال هاي آب گرم و سرد، دیگ بندي حرارتی لوله خدمات عایق54650
بندي دیوارهاي بیرونی با عایق حرارتی مقاوم در برابر عوامل جوي خدمات عایق54650
بندي صوتی خدمات عایق54650
سازي حرارتی عایق  خدمات54650
 سازي در برابر آب عایق  خدمات54530
سازي در برابر آتش عایق  خدمات54650
سازي رطوبتی عایق  خدمات54650
سازي صوتی عایق  خدمات54650
 در برابر رطوبت  تراس  کاري عایق  خدمات54530
کاري رطوبتی خدمات عایق54530
هاي داخلی ساختمان کاري سایر قسمت خدمات عایق54530
هاي خارجی ساختمان کاري قسمت خدمات عایق54530
خدمات عبابافی88212
خدمات عبادت مذهبی95910
کاال بندي خدمات عدل67910
صورت استخدام مشترک بازرگانی و صنعت خدمات عرضه سایر کارکنان به85125
خدمات عرضه سایر کارکنان دائمی و بلندمدت بازرگانی و صنعت85123
خدمات عرضه سایر کارکنان قراردادي بازرگانی و صنعت85121
خدمات عرضه سایر کارکنان موقت بازرگانی و صنعت85122
خدمات عرضه سایر کارکنان موقت قابل تبدیل به دائم بازرگانی و صنعت85124
صورت استخدام مشترک خدمات عرضه کارکنان پزشکی به85125
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خدمات عرضه کارکنان پزشکی دائمی و بلندمدت85123
خدمات عرضه کارکنان پزشکی موقت85122
دائمخدمات عرضه کارکنان پزشکی موقت قابل تبدیل به 85124
صورت استخدام مشترک براي پشتیبانی اداري خدمات عرضه نیروي انسانی به85125
خدمات عرضه نیروي انسانی پشتیبانی اداري موقت قابل تبدیل به دائم85124
خدمات عرضه نیروي انسانی دائمی و بلندمدت پشتیبانی اداري85123
کمکی خانگی خدمات عرضه نیروي انسانی دائمی و بلندمدت85123
صورت استخدام مشترک خدمات عرضه نیروي انسانی کمکی خانگی به85125
خدمات عرضه نیروي انسانی موقت براي پشتیبانی اداري85122
خدمات عرضه نیروي انسانی موقت قابل تبدیل به دائم کمکی خانگی85124
خدمات عرضه نیروي انسانی موقت کمکی خانگی85122
ها و اعتکاف گاه خدمات عزلت95910
روغنکشی -خدمات عصاري88140
خدمات عکاسی از رویدادها83813
خدمات عکاسی براي تبلیغات و امور مرتبط83812
ها اي و کاتالوگ هاي روزنامه خدمات عکاسی براي تصاویر بزرگ تبلیغاتی، بروشورها، آگهی83812
خدمات عکاسی تخصصی83814
خدمات عکاسی جهت تهیه بروشور83812
خدمات عکاسی چهره یا ظاهر افراد83811
خدمات عکاسی رویدادها و فیلم یا ویدئوبرداري رویدادها83813
هاي خانوادگی یا نظامی،  هاي نوزاد و کودک، عکس هاي شناسایی، عکس هاي گذرنامه یا کارت خدمات عکاسی شامل عکس83811

هاي گروهی و عکس هاي مد در استودیو عکس
خدمات عکاسی ویژه83814
ها و مراسم برداري از جشن خدمات عکس83813
اندازها، نماها توسط هواپیماها و هلیکوپترها برداري از چشم خدمات عکس83814
برداري از چهره خدمات عکس83811
برداري از رویدادهاي ورزشی خدمات عکس83813
التحصیلی از مراسم فارغبرداري  خدمات عکس83813
برداري تجاري خدمات عکس83812
برداري در زیر آب خدمات عکس83814
 شده  فرش  ها و سایر سطوح گذاري روي جاده عالمت  خدمات54211
خدمات عمده ارتباطی مخابراتی باسیم84110
سیم خدمات عمده ارتباطی مخابراتی بی84110
، سفال سقف، )فوندوله(بر مبناي نرخ یا قرارداد معین آجر ساختمانی، بلوک فرش کف، سفال کف تیرچه فروشی  خدمات عمده61261

بخش بیرونی، کالهک و پوشش دودکش، تزئینات معماري و سایر محصوالت ساختمانی، از سرامیک غیر نسوز
ال نسوز و سایر محصوالت ساختمانی سرامیکی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین آجر، بلوک و کاشی و سف خدمات عمده61261

دار جز محصوالت تهیه شده از خاک سیلیس نسوز مشابه، به
دار فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین آجر، بلوک، کاشی، سفال و سایر اقالم سرامیکی از خاک سیلیس خدمات عمده61261
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ن اقالم ساخته شده از بتون، سیمان و گچفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معی خدمات عمده61261
)معمولی(جز پارچه بافتی  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین الیاف شیشه و محصوالت تهیه شده از آن، به خدمات عمده61261
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین باالبر خدمات عمده61287
هاي مکانیکی قرارداد معین بولدوزر و بیلفروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده61287
آوري نشده بز و بزغاله فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پوست عمل خدمات عمده61215
سان آوري نشده حیوانات اسب فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پوست عمل خدمات عمده61215
آوري نشده حیوانات گاوسان اد معین پوست عملفروشی بر مبناي نرخ یا قرارد خدمات عمده61215
آوري نشده سایر حیوانات فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پوست عمل خدمات عمده61215
آوري نشده گوسفند و بره فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پوست عمل خدمات عمده61215
آوري نشده قرارداد معین پوست و خز عملفروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده61215
صورت رول یا به شکل سرامیک، پوشش دیوار  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پوشش کف از پالستیک، به خدمات عمده61263

و سقف از پالستیک
وپديفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین تجهیزات پزشکی و جراحی و تجهیزات ارت خدمات عمده61274
جز صابون فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ترسازهاي ارگانیک، به خدمات عمده61276
سفال کف و جلوي شومینه و سرامیک دیوار؛ /فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سرامیک فرش کف، سرامیک خدمات عمده61261

کاري از جنس سرامیک و اقالم مشابه هاي موزائیک مکعب
ها فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سنگ لوح یادبود و ساختمانی و اقالم ساخته شده از آن خدمات عمده61261
بندي نشده در جاي  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سیمان، مالت، بتون و ترکیبات مشابه نسوز، طبقه خدمات عمده61261

دیگر
مبناي نرخ یا قرارداد معین سینک، وان، کاسه توالت، فلش تانک و محصوالت نصبی مشابه از سرامیکفروشی بر  خدمات عمده61262
هاي آرایشی و دستشویی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین صابون خدمات عمده61275
سازي هاي جاده فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین غلتک خدمات عمده61287
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین گچ دهخدمات عم61261
هاي بیلدار فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین لودر خدمات عمده61287
کشی، از سرامیک غیر نسوز فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین لوله، لوله محافظ، آبرو، ناودانی و اتصاالت لوله خدمات عمده61262
پزي آالت آسفالت فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ماشین عمدهخدمات 61287
آالت حفاري فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ماشین خدمات عمده61287
آالت و تجهیزات ساختمان فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ماشین خدمات عمده61287
آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه ارداد معین ماشینفروشی بر مبناي نرخ یا قر خدمات عمده61287
ها ابزار و قطعات و لوازم جانبی و ملحقات آن فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ماشین خدمات عمده61265
کننده فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین محصوالت تمیزکننده و براق خدمات عمده61276
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین محصوالت نسوز خام؛ سایر محصوالت سرامیکی نسوز خدمات عمده61261
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین میکسر بتن خدمات عمده61287
تانک و لوازم  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین وان حمام، کاسه دستشویی، کاسه توالت و سرپوش آن، فلش خدمات عمده61262

بهداشتی مشابه از پالستیک
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب آلبالو خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب انگور خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب پرتقال خدمات عمده61221
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جات مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب سبزي فروشی بر خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب سیب خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب طبیعی خدمات عمده61298
ريفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب قابل شرب و غیر قابل شرب، مناسب کارب خدمات عمده61298
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب گازدار خدمات عمده61226
)طبیعی یا مصنوعی(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب معدنی  خدمات عمده61226
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب معدنی بطري شده خدمات عمده61226
ها یا قرارداد معین، آب میوه فروشی بر مبناي نرخ خدمات عمده61221
زمینی سیب) پلت(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آرد، بلغور، پودر، برش و گلوله  خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آرمیچر دینام استارت اتومبیل خدمات عمده61281
قرارداد معین، آالت موسیقیفروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده61259
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آلو و گوجه و آلوچه خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آلو، آلوچه و گوجه خشک خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آناناس خدمات عمده61221
وشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آووکادوفر خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آهن و فوالد پایه خدمات عمده61292
بندي نشده در جاي دیگر فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ابزار بنایی، از پالستیک، طبقه خدمات عمده61261
داري داري و جنگل یا قرارداد معین، ابزار دستی شامل انواع مورد استفاده در کشاورزي، باغفروشی بر مبناي نرخ  خدمات عمده61265
، )ناوبري(گیري، بررسی، آزمایش، هدایت  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ابزارها و لوازم مخصوص اندازه خدمات عمده61252

مربوطههاي صنعتی، قطعات و لوازم جانبی  تجهیزات کنترل پروسه
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی و قطعات و لوازم جانبی مربوطه خدمات عمده61252
ها ، قطعات و لوازم آن)تریلر نیم(یدک  و نیم) تریلر(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اتاق انواع خودرو، یدک  خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اتوبوس خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اتومبیل دست دوم خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اتومبیل سواري خدمات عمده61281
هاي شخصی اتومبیلفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین،  خدمات عمده61281
پیچ و اقالم مشابه و  پیچ، ساق فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اجزاي کفش، کفی غیر ثابت، سرپاشنه، مچ خدمات عمده61234

ها اجزاي آن
اي آماده مصرف فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اجناس پارچه خدمات عمده61232
جات و مواد معطر، فراوري شده مبناي نرخ یا قرارداد معین، ادویهفروشی بر  خدمات عمده61227
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اردک خدمات عمده61214
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ارزن خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، استارت خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اسفناج عمدهخدمات 61221
)جز سرپوش به(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اقالم پوشاکی، ضمائم پوشاک و سایر اقالم از پوست خز  خدمات عمده61233
نشده در جاي دیگر بندي فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اقالم ساخته شده از پالستیک طبقه خدمات عمده61299
ساخته از پالستیک فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اقالم نیمه خدمات عمده61299
ها هاي برق و قطعات آن فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، الکترو موتورها، ژنراتورهاي برق و ترانس خدمات عمده61289
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قرارداد معین، الیاف طبیعی تهیه شده براي ریسیدنفروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده61231
مصنوعی نیمه/فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، الیاف مصنوعی خدمات عمده61271
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انار خدمات عمده61221
ها و باتري ساده و قطعات آنفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انباره، پیل ساده  خدمات عمده61259
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انجیر خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انرژي الکتریکی خدمات عمده61297
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انگور خدمات عمده61221
ها قرارداد معین، انواع اجاق و مشعل کوره و قطعات آنفروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده61289
اي و محرکه و قطعات  ، چرخ دنده، اجزاي دنده)برینگ(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع بلبرینگ  خدمات عمده61289

ها آن
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع تخته خدمات عمده61261
ها ، قطعات و لوازم آن)تریلر نیم(یدک  و نیم) تریلر(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع خودرو، یدک  عمدهخدمات 61281
ها فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع ساعت و قطعات آن خدمات عمده61254
ها همات و قطعات و اجزاي آنفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع سالح و م خدمات عمده61289
فنر فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع فنر و کمک خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع فیلتر روغن خدمات عمده61281
بندي از  و اقالم مشابه مخصوص بستهفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع قوطی، جعبه، صندوق، درام  خدمات عمده61299

اي و دیگر انواع صفحات حمل بار از چوب؛ انواع بشکه و چلیک و دیگر  چوب؛ قرقره کابل از چوب؛ طبق مسطح، طبق جعبه
)شامل تخته بدنه(ها از چوب  تولیدات بشکه سازها و اجزاي آن

الستیکفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع  خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع مخزن، از آهن، فوالد یا آلومینیم خدمات عمده61299
اي، مارماالد، پوره یا پاته میوه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع مربا، ژل میوه خدمات عمده61221
معین، باتريفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد  خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بادام با پوست خدمات عمده61221
زمینی با پوست فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بادام  خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بادام هندي با پوست خدمات عمده61221
مبناي نرخ یا قرارداد معین، بادمجانفروشی بر  خدمات عمده61221
باقال خشکفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بالنگ خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بخار آب و آب گرم خدمات عمده61298
اي و بذر گیاهان علوفه) جز بذر چغندر قند به(مبناي نرخ یا قرارداد معین، بذر چغندر  فروشی بر خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بذر گل خدمات عمده61212
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بذر میوه خدمات عمده61221
معین، برگ چايفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد  خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، برنج خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بز خدمات عمده61214
تخم کتان/فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بزرک خدمات عمده61211
بستنی و سایر اقالم یخی خوردنیفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین،  خدمات عمده61222
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فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بلدرچین خدمات عمده61214
هاي تزئینی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بوته خدمات عمده61212
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بوقلمون خدمات عمده61214
نرخ یا قرارداد معین، پاپایا فروشی بر مبناي خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پاپوش و کفش با کفی و رویه الستیکی یا پالستیکی یا با رویه چرمی یا  خدمات عمده61234

اي پارچه
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پارچه بافتی از الیاف طبیعی خدمات عمده61231
هاي خاص فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پارچه عمدهخدمات 61231
هاي کشباف فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پارچه خدمات عمده61231
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پالپ و هسته میوه نخل روغن خدمات عمده61211
معین، پرتقالفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد  خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پرندگان شکاري خدمات عمده61214
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پروتئین قارچی خدمات عمده61219
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پسته با پوست خدمات عمده61221
قرارداد معین، پشم چیده شدهفروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده61219
، )آبی و بادي(ها، کمپرسورها، موتورهاي هیدرولیک و پنوماتیک  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پمپ خدمات عمده61289

ها و قطعات آن) شیرها(ولوها 
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پنبه، پاک شده یا پاک نشده خدمات عمده61211
دانه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پنبه خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پنیر، تازه یا فراوري شده خدمات عمده61222
زمینی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پوره سیب خدمات عمده61221
معین، پوست دباغی شده یا عمل آمدهفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد  خدمات عمده61256
جز پوشاک خز فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پوشاک، به خدمات عمده61233
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پیاز خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پیچ و مهره خدمات عمده61281
بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پیله کرم ابریشم مناسب براي ریسیدن فروشی خدمات عمده61219
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تایر و تیوب الستیکی خدمات عمده61259
)ها جایی و قطعات آن فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تجهیزات باالبري و جابه خدمات عمده61289
ها فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تجهیزات توزیع و کنترل برق و قطعات آن عمدهخدمات 61289
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تجهیزات حمل خدمات عمده61289
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم آفتابگردان خدمات عمده61211
قرارداد معین، تخم اردکفروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده61219
کشی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم براي جوجه خدمات عمده61219
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم بلدرچین خدمات عمده61219
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم بوقلمون خدمات عمده61219
ناي نرخ یا قرارداد معین، تخم خشخاشفروشی بر مب خدمات عمده61211
دانه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم شاه خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم شترمرغ خدمات عمده61219
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فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم غاز خدمات عمده61219
داري شده یا پخته شده مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم ماکیان، نگهفروشی بر  خدمات عمده61222
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم مرغ یا تخم سایر طیور خدمات عمده61219
جات خانواده سیر فرنگی و سایر سبزي فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تره خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تریلی عمدهخدمات 61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تمبر هندي خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تمبر، برگه چک، اسکناس، برگه سهام، بروشور و اعالمیه، اقالم تبلیغاتی و  خدمات عمده61251

سایر اقالم چاپی
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تمشک خدمات عمده61221
آوري نشده فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تنباکوي عمل خدمات عمده61213
فرنگی توت، توت فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، توت، شاه خدمات عمده61221
عین، تولیدات نانواییفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد م خدمات عمده61225
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، جو خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، جوانه سویا خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، جوانه لوبیا خدمات عمده61221
معین، جواهرات و اقالم مرتبط فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد خدمات عمده61254
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چاودار خدمات عمده61211
هاي  هاي حاصل از فراوري مواد چرب یا موم فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چربی خام پشم، باقیمانده خدمات عمده61222

حیوانی یا گیاهی
نرخ یا قرارداد معین، چرخ و فلک، تاب، سالن تیراندازي و سایر امکانات سرگرمی شهربازيفروشی بر مبناي  خدمات عمده61299
هاي بافندگی صنعتی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چرخ خدمات عمده61289
هاي تولید کفش فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چرخ خدمات عمده61289
هاي دوزندگی صنعتی مبناي نرخ یا قرارداد معین، چرخ فروشی بر خدمات عمده61289
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چرم دباغی شده یا عمل آمده، چرم ترکیبی خدمات عمده61256
اي فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چغندر علوفه خدمات عمده61211
چغندر قندقرارداد معین،فروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده61211
ساک دستی، زین و افسار و سایر اقالم چرمی/فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چمدان، کیف خدمات عمده61256
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چوب اره شده یا برش خورده در طول، قطعه قطعه شده یا پوست کنده، با  خدمات عمده61291

آهن یا تراموا، اشباع نشده متر، تراورس چوبی خطوط راه میلی 6از  ضخامت بیش
ها یا سطوح  صورت ممتد شکل داده شده در طول هر کدام از لبه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چوب به خدمات عمده61291

صورت تراشه یا خرده آن، پشم چوب، آرد چوب، چوب به
بناي نرخ یا قرارداد معین، چوب پنبه طبیعی، فراوري نشدهفروشی بر م خدمات عمده61219
کاره فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چوب نیمه خدمات عمده61293
هاي پوشش داده شده با رنگ شیمیایی، رنگ گیاهی، روغن کرزوت  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چوب خدمات عمده61293

آهن یا تراموا، اشباع نشده تراورس چوبی خطوط راهیا دیگر مواد محافظ، 
زمینی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چیپس سیب خدمات عمده61221
)بقوالت خشک/گیاهان نخودي(حبوبات فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خدمات عمده61211
آموز حیوانات زنده، شامل حیوانات دست فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خدمات عمده61214
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فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خاک رس خدمات عمده61299
ها و نشریات ادواري روزانه و غیر روزانه چاپی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خبرنامه خدمات عمده61251
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت  معین، خدمات عمدهفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد  خدمات عمده61246

اي، مواد بافتنی و پوشال پنبه چوب
پنبه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خرده خدمات عمده61299
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خرگوش خدمات عمده61214
ا قرارداد معین، خرمافروشی بر مبناي نرخ ی خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خرمالو خدمات عمده61221
)جز سرپوش به(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خز مصنوعی و اقالم تهیه شده از آن  خدمات عمده61233
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خزندگان خدمات عمده61214
کرده زمینی سرخ فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خالل سیب خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا خدمات عمده61294
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خودروهاي شخصی خدمات عمده61281
قرارداد معین، خیار و خیار ترشیفروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دارابی خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دانه خردل خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دانه سبز سویا خدمات عمده61221
نرخ یا قرارداد معین، دانه سویا فروشی بر مبناي خدمات عمده61211
)منداب، کلزا(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دانه شلغم روغنی یا کلم روغنی  خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دانه کاکائو خدمات عمده61211
چک غیر خوراکیفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دانه کر خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دانه کنجد خدمات عمده61211
هاي روغنی ها و میوه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دانه خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، درخت کریسمس خدمات عمده61219
نرخ یا قرارداد معین، دستگاه پرس زبالهفروشی بر مبناي  خدمات عمده61289
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دستگاه پمپ بنزین خدمات عمده61289
هاي تلفن همراه یا  هاي مورد استفاده در شبکه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دستگاه تلفن شامل تلفن خدمات عمده61285

ها هاي مورد استفاده براي ارسال یا دریافت صدا، تصویر یا سایر داده دستگاهسیم، سایر  هاي بی سایر شبکه
داري، دفتر مشق، دفتر یادداشت، دفتر نامه، دفتر  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دفتر ثبت، دفتر حساب خدمات عمده61251

افزاري کاغذي و مقوایی فرم و سایر اقالم نوشتکن، کالسور، پوشه،  خاطرات، دفتر سررسید و اقالم مشابه، جوهر خشک
هاي غیر موتوري فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دوچرخه و سایر چند چرخه خدمات عمده61255
هاي فیزیکی، ضبط شده هاي صوتی، تصویري، نوار و سایر رسانه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دیسک خدمات عمده61242
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دیفرانسیل خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دینام خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ذرت خدمات عمده61211
)سیلویی(علوفه زمستانی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ذرت براي تهیه الیاف و  خدمات عمده61211
اي فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ذرت خوشه خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ذرت سبز خدمات عمده61221
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فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، رنگ اتومبیل خدمات عمده61281
هاي نقاشی هنري، جوهر ها و محصوالت مرتبط، رنگ ها و جالدهنده قرارداد معین، رنگ فروشی بر مبناي نرخ یا خدمات عمده61264
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، روغن حیوانی خدمات عمده61222
هاي حیوانی و گیاهی ها و چربی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، روغن خدمات عمده61222
جز نفت  به(هاي حاصل از مواد قیري  هاي حاصل از نفت خام و روغن بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، روغنفروشی  خدمات عمده61299

ها  ها، به عبارتی، این دسته از روغن گونه روغن درصد از این 70بندي نشده در جاي دیگر حاوي حداقل  ؛ محصوالت طبقه)خام
باشند گونه محصوالت می عنصر اصلی این

هاي نباتی خام و تصفیه شده فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، روغن عمدهخدمات 61222
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، روکش صندلی خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، رینگ و تایر خدمات عمده61281
زائدات مواد غذایی و صنعت دخانیات فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خدمات عمده61295
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زائدات و ضایعات غیر فلزي خدمات عمده61295
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زائدات و ضایعات فلزي خدمات عمده61295
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زالو خدمات عمده61214
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زردآلو خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زرشک خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زعفران خدمات عمده61211
سنگ و لینیت و تورب فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زغال خدمات عمده61291
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زیتون خدمات عمده61211
ها و اجزاي آن) هاي بخار مرکزي جز دیگ به(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ژنراتورهاي بخار  خدمات عمده61299
ساخته هاي پیش فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ساختمان خدمات عمده61299
زمینی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ساالد سیب خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر اقالم فلزي خدمات عمده61299
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر انواع مبلمان، از انواع مورد استفاده در ادارات و دفاتر خدمات عمده61283
بندي نشده در جاي دیگر فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر تولیدات صنعتی طبقه خدمات عمده61299
ها هاي ویژه کار و قطعات آن فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر دستگاه خدمات عمده61288
یعاتفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر زائدات و ضا خدمات عمده61295
شامل ضایعات و قراضه (ها  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر فلزات غیر آهنی و اقالم ساخته شده از آن خدمات عمده61292

ها ؛ انواع سرمت و اقالم ساخته شده از آن)بعضی فلزات
يفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر کاالهاي چوبی و حصیر خدمات عمده61246
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر گیاهان و جانوران دریایی خدمات عمده61224
ها فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر لوازم الکتریکی و قطعات آن خدمات عمده61289
ها قطعات آنآالت کاربرد عام و  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر ماشین خدمات عمده61289
اي فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر محصوالت سرامیکی غیر سازه خدمات عمده61299
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر محصوالت غذایی خدمات عمده61229
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر محصوالت الستیکی خدمات عمده61299
بندي نشده در جاي دیگر فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر محصوالت معدنی غیر فلزي طبقه خدمات عمده61299
ها فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر وسایل حمل و نقل و قطعات آن خدمات عمده61282
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نوع حبوبات سبز جات از فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي خدمات عمده61221
اي جات برگی یا ساقه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي خدمات عمده61221
جات خشک فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي خدمات عمده61221
جات داراي میوه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي خدمات عمده61221
اي اي، پیازي یا غده جات ریشه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي عمدهخدمات 61221
صورت موقت داري شده به جات نگه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي خدمات عمده61221
زمینی منجمد جات، حبوبات و سیب فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي خدمات عمده61221
مهرگان دریایی، زنده،  تنان و بی پوستان غیر منجمد، صدف، سایر نرم فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سخت خدمات عمده61224

تازه یا سرد
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سمندر خدمات عمده61214
گ آهن منگنزدارفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سنگ آهن و سن خدمات عمده61292
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سنگ سرب و روي خدمات عمده61292
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سنگ کرومیت خدمات عمده61292
آهکی، هاي  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سنگ گچ؛ انیدریت؛ گدازآور آهکی؛ سنگ آهک و سایر سنگ خدمات عمده61299

شود از نوعی که در تولید آهک و سیمان استفاده می
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سنگ مس خدمات عمده61292
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سنگ منگنز خدمات عمده61292
جز پیریت آهن تشویه شده فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سنگ و کنستانتره آهن، به خدمات عمده61292
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سنگ و کنستانتره اورانیوم و توریوم خدمات عمده61292
جز سنگ و کنستانتره اورانیوم و  به(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سنگ و کنستانتره فلزات غیر آهنی  خدمات عمده61292

)توریوم
هاي تزئینی و ساختمانی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سنگ عمدهخدمات 61299
هاي  قیمتی؛ سنگ پا؛ سنگ سنباده؛ ساینده هاي قیمتی و نیمه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سنگ خدمات عمده61299

طبیعی؛ سایر کانیها
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیب خدمات عمده61221
زمینی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیب خدمات عمده61211
زمینی ترشی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیب خدمات عمده61211
زمینی تنوري فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیب خدمات عمده61221
زمینی شیرین معین، سیبفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد  خدمات عمده61211
زمینی هندي فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیب خدمات عمده61211
داري شده به طرق دیگر زمینی، فراوري یا نگه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیب خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیر سبز خدمات عمده61221
هاي تنباکو فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیگار تهیه شده از تنباکو یا جایگزین خدمات عمده61228
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیلندر خدمات عمده61281
دار؛ کابل فیبر نوري فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیم و کابل روکش خدمات عمده61299
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شاخه گل و غنچه گل خدمات عمده61212
بلوط با پوست فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شاه خدمات عمده61221
)در آب(دانه، خام یا عمل آمده  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شاه خدمات عمده61211
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مبناي نرخ یا قرارداد معین، شبدرفروشی بر  خدمات عمده61211
کوهان فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شتر و شتر بی خدمات عمده61214
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شترمرغ خدمات عمده61214
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شکر خدمات عمده61225
اي نرخ یا قرارداد معین، شلغم علوفه فروشی بر مبناي خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شمش آلمینیوم خدمات عمده61292
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شمش آهن خدمات عمده61292
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شمش طال خدمات عمده61292
مبناي نرخ یا قرارداد معین، شیر خام بزفروشی بر  خدمات عمده61219
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شیر خام شتر خدمات عمده61219
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شیر خام گاو خدمات عمده61219
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شیر خام گاومیش خدمات عمده61219
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شیر خام گوسفند عمدهخدمات 61219
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شیر مایع و خامه مایع فراوري شده خدمات عمده61222
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شیشه اتومبیل خدمات عمده61281
معین، شیشه کارنشده، شیشه تخت و شیشه فشرده یا قالبی براي ساخت و ساز فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد خدمات عمده61261
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، صابون، محصوالت تمیزکننده، عطر و محصوالت آرایشی خدمات عمده61275
هاي طبیعی ها و رزین فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، صمغ خدمات عمده61219
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، صندلی، اساساً با فریم فلزي خدمات عمده61283
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، طالبی خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، طوطی خدمات عمده61214
خانگیفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، طیور  خدمات عمده61214
عدس خشکفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، عسل طبیعی خدمات عمده61219
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، عطریات خدمات عمده61275
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، عناب خدمات عمده61221
ها،  ها؛ آلیاژها، پراکندگی ها و ترکیبات آن فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، عناصر رادیواکتیو و ایزوتوپ خدمات عمده61299

ها؛ رسوبات رادیواکتیوي ها و ترکیبات آن هاي حاوي این عناصر، ایزوتوپ محصوالت سرامیکی و مخلوط
رداد معین، غازفروشی بر مبناي نرخ یا قرا خدمات عمده61214
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، غذاي سگ و گربه خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، غالت خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فر نانوایی خدمات عمده61289
هاي مورد استفاده در تغذیه حیوانات معین، فراوردهفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد  خدمات عمده61211
هاي رادیویی و تلویزیونی؛ دوربین دیجیتال تلویزیونی، ویدئویی و  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فرستنده خدمات عمده61242

ها قطعات آن
ها قطعات ساخته شده از آنفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فلزات ساختمانی و  خدمات عمده61299
بها بهاي اصلی و فلزات روکش شده با فلزات گران فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فلزات گران خدمات عمده61292
)اي فقط دلمه(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فلفل سبز  خدمات عمده61221
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قرارداد معین، فندق با پوستفروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قارچ و دنبالن خدمات عمده61221
داري شده به طرق دیگر، غیر منجمد فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قارچ و دنبالن، فراوري یا نگه خدمات عمده61221
هاي تفریحی و ورزشی د معین، قایقفروشی بر مبناي نرخ یا قراردا خدمات عمده61255
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قرقاول خدمات عمده61214
بندي نشده در جاي دیگر آباژور، قطعات و اتصاالت لوازم  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قطعات طبقه خدمات عمده61261

آن، از پالستیکتاب و مانند  تاب، لوح اسم شب روشنایی، عالئم شب
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قطعات قابل تعویض براي ابزارهاي دستی یا ابزارهاي ماشینی خدمات عمده61265
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قطعات یدکی و لوازم الحاقی موتورسیکلت خدمات عمده61281
قرارداد معین، قمريفروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده61214
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قهوه خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قهوه و چاي فراوري شده خدمات عمده61227
ع قیر معدنیسنگ، لیگنیت یا پیت و سایر انوا فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قیر قطران از زغال خدمات عمده61299
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کاربوراتور خدمات عمده61281
هاي داراي نوار مغناطیسی یا چیپ فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کارت خدمات عمده61285
)پروتئین اصلی شیر(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کازئین  خدمات عمده61222
هاي مشابه براي دیوار، کاغذ شفاف براي شیشه  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کاغذ دیواري و پوشش خدمات عمده61263

پنجره
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کاکائو، شکالت و تولیدات قنادي خدمات عمده61225
هاي ورزشیفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کاال خدمات عمده61255
هاي دیزلی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کامیون خدمات عمده61281
هاي شیمیایی و کودي فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کانی خدمات عمده61299
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کاهو و کاسنی خدمات عمده61221
مبناي نرخ یا قرارداد معین، کبک و تیهوفروشی بر  خدمات عمده61214
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کبوتر خدمات عمده61214
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کتاب چاپی خدمات عمده61251
)در آب(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کتان، خام یا عمل آمده  خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کدوتنبل، کدومسمایی و کدوقلیانی خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کرفس خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کرم ابریشم خدمات عمده61214
)الرو(کرم حشره فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین،  خدمات عمده61214
هاي گرفته شده از شیر ها و روغن فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کره و سایر چربی خدمات عمده61222
ها فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کشتی خدمات عمده61282
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کشمش خدمات عمده61221
جز کفش اسکیت فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کفش ورزشی به عمدهخدمات 61234
سنگ، لیگنیت یا پیت، زغال قرع کک از زغال فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کک و نیمه خدمات عمده61291
از الستیک یا پالستیک) افزارسر(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کاله ایمنی؛ سایر انواع کاله  خدمات عمده61299
پیچ فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کلم خدمات عمده61221



      (CPC)  399

     
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کنجاله و پلت یونجه خدمات عمده61211
هاي نباتی ها و روغن چربیهاي جامد، از  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کنجاله و سایر باقیمانده خدمات عمده61222
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کنسانتره آهن خدمات عمده61292
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کنسانتره مس خدمات عمده61292
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کنگرفرنگی خدمات عمده61221
ها کش نرخ یا قرارداد معین، کودها و آفتفروشی بر مبناي  خدمات عمده61272
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کولر اتومبیل خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کیوي خدمات عمده61221
جز گازهاي نفت و سایر  مشابه، بهفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گاز زغال، گاز آب، گاز مولد و گازهاي  خدمات عمده61291

هاي گازي هیدرو کربن
جز گاز طبیعی هاي گازي، به فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گازهاي حاصل از نفت و سایر هیدروکربن خدمات عمده61299
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گاو خدمات عمده61214
)بوفالو(ي نرخ یا قرارداد معین، گاومیش فروشی بر مبنا خدمات عمده61214
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گردو با پوست خدمات عمده61221
فروت فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گریپ خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گریس واسکازین خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گل و نهال عمدهخدمات 61212
)زعفران کاذب(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گلرنگ  خدمات عمده61211
کلم فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گل خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گوجه خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گوسفند خدمات عمده61214
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گوشت و محصوالت گوشتی خدمات عمده61223
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گیاه زنده خدمات عمده61212
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گیربکس خدمات عمده61281
هاي ضبط و  ، دستگاه)رادیو و تلویزیون(هاي رادیویی و تلویزیونی  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گیرنده خدمات عمده61242

ها فایر و غیره و قطعات آن پخش صدا و تصویر، میکروفون، بلندگو، آمپلی
صورت ورق یا نوار شکل اولیه یا به فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، الستیک طبیعی به خدمات عمده61219
ها اي یا تخلیه، المپ قوسی، تجهیزات روشنایی و قطعات آن فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، المپ رشته خدمات عمده61243
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم آرایش خدمات عمده61275
ا قرارداد معین، لوازم تزئینی اتومبیلفروشی بر مبناي نرخ ی خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم خانگی فلزي خدمات عمده61245
ها فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم خانگی و قطعات آن خدمات عمده61244
اتومبیلفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم داخلی  خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم شمع و پالتین خدمات عمده61281
سازي الکتریکی، از پالستیک فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم عایق خدمات عمده61299
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم فلزي کار و ابزار دستی خدمات عمده61265
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم مخابراتی خدمات عمده61289
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم میز، لوازم آشپزخانه و سایر لوازم خانه و لوازم دستشویی از پالستیک خدمات عمده61245
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یدکی بدنه اتومبیلفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم  خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم یدکی سیستم برق خدمات عمده61281
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم یدکی سیستم ترمز خدمات عمده61281
قلیه موتوريفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم یدکی و قطعات الحاقی وسایل ن خدمات عمده61281
)خشک(لوبیا فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوبیا سبز خدمات عمده61221
داري شده به طرق دیگر، غیر منجمد فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوبیا، فراوري یا نگه خدمات عمده61221
هاي مورد استفاده در  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوح و غلتک چاپ، سنگ چاپ سنگی و سایر واسطه خدمات عمده61288

چاپ، آماده، با نقوش ترکیبی
ها فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لکوموتیوهاي قطار و تراموا و تجهیزات ریل رو و قطعات آن خدمات عمده61282
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لیموشیرین و لیموترش مات عمدهخد61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مارچوبه خدمات عمده61221
هاي مشابه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مارگارین و فراورده خدمات عمده61222
قرارداد معین، ماست و سایر محصوالت حاصل از تخمیر یا اسیدي کردن شیر و خامهفروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده61222
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماسه، ریگ، شن، سنگ شکسته، قیر و آسفالت طبیعی خدمات عمده61299
شیرینکن آالت آب فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت آردسازي فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین دمات عمدهخ61289
ها داري و قطعات و لوازم جانبی آن آالت اداري و حساب فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61283
آالت بافندگی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت بافندگی و دوزندگی صنعتی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت برش سنگ فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت تخلیه فاضالب فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
کاري آالت تراش بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی خدمات عمده61289
آالت تصفیه آب فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت تصفیه فاضالب فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت تولید آجر معین، ماشینفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد  خدمات عمده61289
آالت تولید منسوجات فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت تولید منسوجات، پوشاک و اجناس چرمی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61288
آالت تولید نوشیدنی معین، ماشینفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد  خدمات عمده61289
کاري آالت جوش فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت چاپ فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
بري آالت چوب فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
گیري آالت خامه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
گري آالت ریخته فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت سیمان فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت صحافی ارداد معین، ماشینفروشی بر مبناي نرخ یا قر خدمات عمده61289
آالت صنایع شیمیایی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت صنایع غذایی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289



      (CPC)  401

     
فلزيآالت صنایع  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آوري توتون و تنباکو آالت عمل فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت فاضالب فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
ها توتون و قطعات آن/تنباکوآالت فراوري غذا، نوشیدنی و  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61288
آالت کاغذسازي فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
ها داري و قطعات آن آالت کشاورزي یا جنگل فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61286
آالت کشبافی ماشینفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین،  خدمات عمده61289
ها کاري و ساخت و ساز و قطعات آن آالت معدن فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61287
آالت موزائیکسایی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت نانوایی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت نجاري فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت نورد فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
آالت و تجهیزات صنایع نساجی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61289
هاي توزین آالت و دستگاه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین عمدهخدمات 61289
ها کامپیوتري و قطعات و لوازم جانبی آن/هاي محاسباتی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61284
س و محصوالت آردي مشابهفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماکارونی، نودل، کوکو خدمات عمده61229
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مانگو خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماهی تازه یا سرد خدمات عمده61224
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماهی تزئینی خدمات عمده61214
یا قرارداد معین، ماهی زنده فروشی بر مبناي نرخ خدمات عمده61214
داري  مهرگان دریایی فراوري و نگه تنان و سایر بی پوستان، نرم فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماهی، سخت خدمات عمده61224

شده
در ادارات و دفاترجز انواع مورد استفاده  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مبلمان و قطعات مبلمان به خدمات عمده61241
ها و محصوالت معطر فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محرکها، ادویه خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت الیافی خدمات عمده61211
بندي از پالستیک فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت بسته خدمات عمده61299
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت توتونی خدمات عمده61228
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت جنگلی غیر چوب خدمات عمده61219
بندي نشده در جاي دیگر فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت خوراکی با منشأ حیوانی طبقه خدمات عمده61219
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت دارویی خدمات عمده61273
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت ساخته شده از آهن یا فوالد خدمات عمده61292
اي فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت علوفه خدمات عمده61211
مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت غالت آسیاب شدهفروشی بر  خدمات عمده61229
شامل صفحات چوبی (فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت نجاري مورد استفاده ساختمان سازها  خدمات عمده61261

)توفال/اسفنجی، صفحات پارکت مونتاژ شده، انواع تخته لت
بندي نشده در جاي دیگر رارداد معین، محصوالت نساجی طبقهفروشی بر مبناي نرخ یا ق خدمات عمده61232
ساخته از مس، نیکل، آلومینیم، سرب، روي و قلع یا از  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت نیم خدمات عمده61292

ها آلیاژهاي آن
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دار فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مرغ شاخ خدمات عمده61214
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مرغ و خروس خدمات عمده61214
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مس کاتد خدمات عمده61292
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مس، نیکل، آلومینیم، آلومین، سرب، روي و قلع، کار نشده خدمات عمده61292
بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مغز نارگیل فروشی خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مواد خام حیوانی مورد استفاده در نساجی خدمات عمده61219
هاي مصنوعی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مواد شیمیایی صنعتی پایه و رزین خدمات عمده61271
ها کش جز کودها و آفت به) بازي(مبناي نرخ یا قرارداد معین، مواد شیمیایی قلیایی  فروشی بر خدمات عمده61271
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، موتورسیکلت خدمات عمده61281
ها ها و اجزاي آن فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، موتورها و توربین خدمات عمده61289
بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، موزفروشی  خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، موم حشره و موم کافوري خدمات عمده61219
)جز تریگلیسیریدها به(هاي گیاهی  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، موم خدمات عمده61222
 گاردن میلفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین،  خدمات عمده61281
بوس فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مینی خدمات عمده61281
ها، نپخته یا پخته، منجمد پوسته ها و سخت فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، میوه خدمات عمده61221
هاي پرآب فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، میوه خدمات عمده61221
هاي خشک فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، میوه دهخدمات عم61221
دار هاي هسته دار و میوه هاي دانه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، میوه خدمات عمده61221
گرمسیري هاي گرمسیري و نیمه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، میوه خدمات عمده61221
هاي مرکبات مبناي نرخ یا قرارداد معین، میوه فروشی بر خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نارگیل با پوست خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نارنگی خدمات عمده61221
ها ناب و محصوالت تهیه شده از آنفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نخ چندال، طناب علفی، بند و ط خدمات عمده61232
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نخ نساجی از الیاف طبیعی خدمات عمده61231
نخود خشکفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نخود سبز خدمات عمده61221
داري شده به طرق دیگر، غیر منجمد فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نخود، فراوري یا نگه عمدهخدمات 61221
نخودسبز خشکفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خدمات عمده61211
اي افزار بسته فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نرم خدمات عمده61284
بندي نشده  اي، انواع قند و شربت قند طبقه بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نشاسته و محصوالت نشاستهفروشی  خدمات عمده61229

در جاي دیگر
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نفت خام و گاز طبیعی خدمات عمده61291
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نقاله خدمات عمده61289
، کارت تبریک،  پستال نویس، کارت فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نقشه چاپی، موسیقی، چاپی یا دست هخدمات عمد61251

پالن/عکس و نقشه
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نمک و کلرور سدیم خالص؛ آب دریا خدمات عمده61299
وار چسب تزئینیفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ن خدمات عمده61281
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هاي غیر الکلی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نوشیدنی خدمات عمده61226
نیشکرفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خدمات عمده61211
رآکتور برگشتی از /، ارسالی به)صورت خشاب به(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، واحدهاي سوخت  خدمات عمده61291

اي هسته
، )با ریز ذرات متبلور(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، وازلین؛ پارافین جامد، موم نفتی میکرو کریستالین  خدمات عمده61299

هاي معدنی و  ، سایر موم)تورب(، موم پیت )اي لینیت، زغال قهوه(، مومیا، موم لیگنیت )سنگ خاکه زغال(موم اسالک 
هاي قیري دست آمده از کانی هاي به هاي نفتی یا روغن هاي روغن ؛ کک نفت، قیر نفت و سایر پسماندمحصوالت مشابه

فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ورق، صفحه، فیلم، فویل، نوار و سایر اشکال تخت خود چسب، از  خدمات عمده61299
پالستیک

هاي چوب براي تخته چندال، تخته  هاي چوب روکش شده، ورقه د معین، ورقهفروشی بر مبناي نرخ یا قراردا خدمات عمده61261
فشرده

بازي فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، وسایل بازي و اسباب خدمات عمده61253
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، وسایل سرگرمی خدمات عمده61253
قرارداد معین، هلو و شلیل فروشی بر مبناي نرخ یا خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، هندوانه خدمات عمده61221
ها فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، هواپیماها و فضاپیماها و قطعات آن خدمات عمده61282
اي فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، هویج علوفه خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، هویج و شلغم خدمات عمده61221
آالت اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، یراق خدمات عمده61262
)جو دو سر(فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، یوالف  خدمات عمده61211
)سیلویی(مبناي نرخ یا قرارداد معین، یونجه براي تهیه الیاف و علوفه زمستانی  فروشی بر خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ازگیل خدمات عمده61221
ها، ضبط نشده هاي فرار سالیداستیت و سایر رسانه فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دیسک، نوار، حافظه خدمات عمده61285
داري شده در سرکه یا اسید  زمینی نگه جات، حبوبات و سیب فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي خدمات عمده61221

استیک
زمینی جات، حبوبات و سیب فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، غذاهاي آماده تهیه شده از سبزي خدمات عمده61221
پوش منسوجاتی ي نرخ یا قرارداد معین، فرش و سایر انواع کففروشی بر مبنا خدمات عمده61263
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گالبی و به خدمات عمده61221
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گندم خدمات عمده61211
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گیالس و آلبالو خدمات عمده61221
الکترونیک، قطعات الکترونیک و اجزاي مربوطه/هاي رادیویی فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، المپ خدمات عمده61285
ها آالت متالورژي و قطعات آن فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین خدمات عمده61288
بندي کردن و درجه آالت پاک شینجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ما فروشی به خدمات عمده61289
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین آب طبیعی فروشی، به خدمات عمده61198
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین آب قابل شرب و غیر قابل شرب، مناسب کاربري فروشی، به خدمات عمده61198
، سفال )فوندوله(معین آجر ساختمانی، بلوک فرش کف، سفال کف تیرچه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد  فروشی، به خدمات عمده61161

سقف، بخش بیرونی، کالهک و پوشش دودکش، تزئینات معماري و سایر محصوالت ساختمانی، از سرامیک غیر نسوز
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین آجر، بلوک و کاشی و سفال نسوز و سایر محصوالت ساختمانی  فروشی، به خدمات عمده61161
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دار جز محصوالت تهیه شده از خاک سیلیس سرامیکی نسوز مشابه، به

دار قالم سرامیکی از خاک سیلیسجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین آجر، بلوک، کاشی، سفال و سایر ا فروشی، به خدمات عمده61161
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین اقالم ساخته شده از بتون، سیمان و گچ فروشی، به خدمات عمده61161
جز پارچه بافتی  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین الیاف شیشه و محصوالت تهیه شده از آن، به فروشی، به خدمات عمده61161

)معمولی(
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین انرژي الکتریکی فروشی، به خدمات عمده61197
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین باالبر فروشی، به خدمات عمده61187
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین بخار آب و آب گرم فروشی، به خدمات عمده61198
هاي مکانیکی یا قرارداد معین بولدوزر و بیل جز بر مبناي نرخ فروشی، به خدمات عمده61187
آوري نشده بز و بزغاله جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پوست عمل فروشی، به خدمات عمده61115
سان آوري نشده حیوانات اسب جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پوست عمل فروشی، به خدمات عمده61115
آوري نشده حیوانات گاوسان جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پوست عمل فروشی، به خدمات عمده61115
آوري نشده سایر حیوانات جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پوست عمل فروشی، به خدمات عمده61115
آوري نشده گوسفند و بره جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پوست عمل فروشی، به خدمات عمده61115
آوري نشده جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پوست و خز عمل فروشی، به خدمات عمده61115
صورت رول یا به شکل سرامیک، پوشش  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پوشش کف از پالستیک، به فروشی، به خدمات عمده61163

دیوار و سقف از پالستیک
بناي نرخ یا قرارداد معین تجهیزات پزشکی و جراحی و تجهیزات ارتوپديجز بر م فروشی، به خدمات عمده61174
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین تجهیزات حمل فروشی، به خدمات عمده61189
جز صابون جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ترسازهاي ارگانیک، به فروشی، به خدمات عمده61176
هاي بافندگی صنعتی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین چرخ بهفروشی،  خدمات عمده61189
سفال کف و جلوي شومینه و سرامیک /جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سرامیک فرش کف، سرامیک فروشی، به خدمات عمده61161

کاري از جنس سرامیک و اقالم مشابه هاي موزائیک دیوار؛ مکعب
ز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سنگ آهن و سنگ آهن منگنزدارج فروشی، به خدمات عمده61192
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سنگ سرب و روي فروشی، به خدمات عمده61192
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سنگ کرومیت فروشی، به خدمات عمده61192
ها د معین سنگ لوح یادبود و ساختمانی و اقالم ساخته شده از آنجز بر مبناي نرخ یا قراردا فروشی، به خدمات عمده61161
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سنگ مس فروشی، به خدمات عمده61192
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سنگ منگنز فروشی، به خدمات عمده61192
جز پیریت آهن تشویه شده سنگ و کنستانتره آهن، به جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین فروشی، به خدمات عمده61192
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سنگ و کنستانتره اورانیوم و توریوم فروشی، به خدمات عمده61192
در  بندي نشده جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سیمان، مالت، بتون و ترکیبات مشابه نسوز، طبقه فروشی، به خدمات عمده61161

جاي دیگر
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سینک، وان، کاسه توالت، فلش تانک و محصوالت نصبی مشابه از  فروشی، به خدمات عمده61162

سرامیک
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین شمش آلمینیوم فروشی، به خدمات عمده61192
قرارداد معین شمش آهنجز بر مبناي نرخ یا  فروشی، به خدمات عمده61192
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین شمش طال فروشی، به خدمات عمده61192
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هاي آرایشی و دستشویی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین صابون فروشی، به خدمات عمده61175
سازي جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین غلتکهاي جاده فروشی، به خدمات عمده61187
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کنسانتره آهن فروشی، به خدمات عمده61192
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کنسانتره مس فروشی، به خدمات عمده61192
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین گچ فروشی، به خدمات عمده61161
دار هاي بیل قرارداد معین لودرجز بر مبناي نرخ یا  فروشی، به خدمات عمده61187
کشی، از سرامیک غیر  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین لوله، لوله محافظ، آبرو، ناودانی و اتصاالت لوله فروشی، به خدمات عمده61162

نسوز
پزي آالت آسفالت جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ماشین فروشی، به خدمات عمده61187
آالت بافندگی و دوزندگی صنعتی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ماشین فروشی، به عمدهخدمات 61189
آالت حفاري جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ماشین فروشی، به خدمات عمده61187
آالت و تجهیزات ساختمان جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ماشین فروشی، به خدمات عمده61187
آالت و تجهیزات معدن، ساختمان و مهندسی راه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ماشین فروشی، به خدمات عمده61187
ها ابزار و قطعات و لوازم جانبی و ملحقات آن جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ماشین فروشی، به خدمات عمده61165
کننده قرارداد معین محصوالت تمیزکننده و براق جز بر مبناي نرخ یا فروشی، به خدمات عمده61176
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین محصوالت نسوز خام؛ سایر محصوالت سرامیکی نسوز فروشی، به خدمات عمده61161
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین مس کاتد فروشی، به خدمات عمده61192
نرخ یا قرارداد معین میکسر بتن جز بر مبناي فروشی، به خدمات عمده61187
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین وان حمام، کاسه دستشویی، کاسه توالت و سرپوش آن، فلش تانک و  فروشی، به خدمات عمده61162

لوازم بهداشتی مشابه از پالستیک
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب آلبالو فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب انگور فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب پرتقال فروشی، به خدمات عمده61121
جات جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب سبزي فروشی، به خدمات عمده61121
قرارداد معین، آب سیبجز بر مبناي نرخ یا  فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب گازدار فروشی، به خدمات عمده61126
)طبیعی یا مصنوعی(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب معدنی  فروشی، به خدمات عمده61126
شدهجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب معدنی بطري  فروشی، به خدمات عمده61126
ها جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آب میوه فروشی، به خدمات عمده61121
زمینی سیب) پلت(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آرد، بلغور، پودر، برش و گلوله  فروشی، به خدمات عمده61121
استارت اتومبیل جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آرمیچر دینام فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آالت موسیقی فروشی، به خدمات عمده61159
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آلو و گوجه و آلوچه فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آلو، آلوچه و گوجه خشک فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آناناس فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آووکادو فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، آهن و فوالد پایه فروشی، به خدمات عمده61192
بندي نشده در جاي دیگر یا قرارداد معین، ابزار بنایی، از پالستیک، طبقهجز بر مبناي نرخ  فروشی، به خدمات عمده61161
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داري و  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ابزار دستی شامل انواع مورد استفاده در کشاورزي، باغ فروشی، به خدمات عمده61165

داري جنگل
گیري، بررسی، آزمایش، هدایت  معین، ابزارها و لوازم مخصوص اندازهجز بر مبناي نرخ یا قرارداد  فروشی، به خدمات عمده61152

هاي صنعتی، قطعات و لوازم جانبی مربوطه ، تجهیزات کنترل پروسه)ناوبري(
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی و قطعات و لوازم جانبی مربوطه فروشی، به خدمات عمده61152
، قطعات و )تریلر نیم(و نیم یدک ) تریلر(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اتاق انواع خودرو، یدک  فروشی، به خدمات عمده61181

ها لوازم آن
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اتوبوس فروشی، به خدمات عمده61181
معین، اتومبیل دست دومجز بر مبناي نرخ یا قرارداد  فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اتومبیل سواري فروشی، به خدمات عمده61181
هاي شخصی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اتومبیل فروشی، به خدمات عمده61181
پیچ و اقالم  پیچ، ساق  ابت، سرپاشنه، مچجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اجزاي کفش، کفی غیر ث فروشی، به خدمات عمده61134

ها مشابه و اجزاي آن
اي آماده مصرف جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اجناس پارچه فروشی، به خدمات عمده61132
جات و مواد معطر، فراوري شده جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ادویه فروشی، به خدمات عمده61127
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اردک فروشی، به عمدهخدمات 61114
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ارزن فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ازگیل فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، استارت فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اسفناج فروشی، به خدمات عمده61121
جز  به(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اقالم پوشاکی، ضمائم پوشاک و سایر اقالم از پوست خز  فروشی، به خدمات عمده61133

)سرپوش
بندي نشده در جاي دیگر اقالم ساخته شده از پالستیک طبقهجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین،  فروشی، به خدمات عمده61199
ساخته از پالستیک جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، اقالم نیمه فروشی، به خدمات عمده61199
ها ات آنهاي برق و قطع جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، الکترو موتورها، ژنراتورهاي برق و ترانس فروشی، به خدمات عمده61189
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، الیاف طبیعی تهیه شده براي ریسیدن فروشی، به خدمات عمده61131
مصنوعی نیمه/جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، الیاف مصنوعی فروشی، به خدمات عمده61171
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انار فروشی، به خدمات عمده61121
ها جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انباره، پیل ساده و باتري ساده و قطعات آن فروشی، به خدمات عمده61159
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انجیر فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انگور فروشی، به خدمات عمده61121
ها جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع اجاق و مشعل کوره و قطعات آن فروشی، به خدمات عمده61189
اي و محرکه و  ، چرخ دنده، اجزاي دنده)برینگ(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع بلبرینگ  فروشی، به خدمات عمده61189

ها قطعات آن
قرارداد معین، انواع تخته جز بر مبناي نرخ یا فروشی، به خدمات عمده61161
، قطعات و لوازم )تریلر   نیم(یدک    و نیم) تریلر(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع خودرو، یدک  فروشی، به خدمات عمده61181

ها آن
ها جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع ساعت و قطعات آن فروشی، به خدمات عمده61154
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ها جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع سالح و مهمات و قطعات و اجزاي آن فروشی، به خدمات عمده61189
فنر جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع فنر و کمک فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع فیلتر روغن فروشی، به خدمات عمده61181
بندي  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع قوطی، جعبه، صندوق، درام و اقالم مشابه مخصوص بسته فروشی، به خدمات عمده61199

اي و دیگر انواع صفحات حمل بار از چوب؛ انواع بشکه و چلیک و دیگر  از چوب؛ قرقره کابل از چوب؛ طبق مسطح، طبق جعبه
)شامل تخته بدنه(ها از چوب  آنتولیدات بشکه سازها و اجزاي 

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع الستیک فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، انواع مخزن، از آهن، فوالد یا آلومینیم فروشی، به خدمات عمده61199
اي، مارماالد، پوره یا پاته میوه د معین، انواع مربا، ژل میوهجز بر مبناي نرخ یا قراردا فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، باتري فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بادام با پوست فروشی، به خدمات عمده61121
زمینی با پوست معین، بادام  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بادام هندي با پوست فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بادمجان فروشی، به خدمات عمده61121
باقال خشکجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بالنگ فروشی، به خدمات عمده61121
اي و بذر گیاهان علوفه) جز بذر چغندر قند به(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بذر چغندر  فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بذر گل فروشی، به خدمات عمده61112
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بذر میوه فروشی، به عمدهخدمات 61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، برگ چاي فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، برنج فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بز فروشی، به خدمات عمده61114
تخم کتان/جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بزرک فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بستنی و سایر اقالم یخی خوردنی فروشی، به خدمات عمده61122
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بلدرچین فروشی، به خدمات عمده61114
هاي تزئینی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بوته شی، بهفرو خدمات عمده61112
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، بوقلمون فروشی، به خدمات عمده61114
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پاپایا فروشی، به خدمات عمده61121
پاپوش و کفش با کفی و رویه الستیکی یا پالستیکی یا با رویه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین،  فروشی، به خدمات عمده61134

اي چرمی یا پارچه
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پارچه بافتی از الیاف طبیعی فروشی، به خدمات عمده61131
هاي خاص جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پارچه فروشی، به خدمات عمده61131
هاي کشباف جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پارچه روشی، بهف خدمات عمده61131
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پالپ و هسته میوه نخل روغن فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پرتقال فروشی، به خدمات عمده61121
یا قرارداد معین، پرندگان شکاري جز بر مبناي نرخ فروشی، به خدمات عمده61114
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پروتئین قارچی فروشی، به خدمات عمده61119
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پسته با پوست فروشی، به خدمات عمده61121
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جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پشم چیده شده فروشی، به خدمات عمده61119
آبی و (ها، کمپرسورها، موتورهاي هیدرولیک و پنوماتیک  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پمپ فروشی، به خدمات عمده61189

ها و قطعات آن) شیرها(، ولوها )بادي
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پنبه، پاک شده یا پاک نشده فروشی، به خدمات عمده61111
دانه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پنبه فروشی، به عمدهخدمات 61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پنیر، تازه یا فراوري شده فروشی، به خدمات عمده61122
زمینی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پوره سیب فروشی، به خدمات عمده61121
مبناي نرخ یا قرارداد معین، پوست دباغی شده یا عمل آمدهجز بر  فروشی، به خدمات عمده61156
جز پوشاک خز جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پوشاک، به فروشی، به خدمات عمده61133
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پیاز فروشی، به خدمات عمده61121
قرارداد معین، پیچ و مهرهجز بر مبناي نرخ یا  فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، پیله کرم ابریشم مناسب براي ریسیدن فروشی، به خدمات عمده61119
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تایر و تیوب الستیکی فروشی، به خدمات عمده61159
)ها جایی و قطعات آن معین، تجهیزات باالبري و جابهجز بر مبناي نرخ یا قرارداد  فروشی، به خدمات عمده61189
ها جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تجهیزات توزیع و کنترل برق و قطعات آن فروشی، به خدمات عمده61189
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم آفتابگردان فروشی، به خدمات عمده61111
بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم اردک جز فروشی، به خدمات عمده61119
کشی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم براي جوجه فروشی، به خدمات عمده61119
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم بلدرچین فروشی، به خدمات عمده61119
بوقلمون جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم فروشی، به خدمات عمده61119
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم خشخاش فروشی، به خدمات عمده61111
دانه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم شاه فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم شترمرغ فروشی، به خدمات عمده61119
بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم غاز جز فروشی، به خدمات عمده61119
داري شده یا پخته شده جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم ماکیان، نگه فروشی، به خدمات عمده61122
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تخم مرغ یا تخم سایر طیور فروشی، به خدمات عمده61119
جات خانواده سیر فرنگی و سایر سبزي مبناي نرخ یا قرارداد معین، تره جز بر فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تریلی فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تمبر هندي فروشی، به خدمات عمده61121
قرارداد معین، تمبر، برگه چک، اسکناس، برگه سهام، بروشور و اعالمیه، اقالم جز بر مبناي نرخ یا  فروشی، به خدمات عمده61151

تبلیغاتی و سایر اقالم چاپی
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تمشک فروشی، به خدمات عمده61121
آوري نشده جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تنباکوي عمل فروشی، به خدمات عمده61113
فرنگی توت، توت جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، توت، شاه فروشی، به دمات عمدهخ61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، تولیدات نانوایی فروشی، به خدمات عمده61125
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، جو فروشی، به خدمات عمده61111
مبناي نرخ یا قرارداد معین، جوانه سویاجز بر  فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، جوانه لوبیا فروشی، به خدمات عمده61121
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جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، جواهرات و اقالم مرتبط فروشی، به خدمات عمده61154
اودارجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چ فروشی، به خدمات عمده61111
هاي حاصل از فراوري مواد چرب یا  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چربی خام پشم، باقیمانده فروشی، به خدمات عمده61122

هاي حیوانی یا گیاهی موم
سرگرمی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چرخ و فلک، تاب، سالن تیراندازي و سایر امکانات  فروشی، به خدمات عمده61199

شهربازي
هاي تولید کفش جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چرخ فروشی، به خدمات عمده61189
هاي دوزندگی صنعتی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چرخ فروشی، به خدمات عمده61189
مل آمده، چرم ترکیبیجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چرم دباغی شده یا ع فروشی، به خدمات عمده61156
اي جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چغندر علوفه فروشی، به خدمات عمده61111
چغندر قند و بذر چغندر قندجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فروشی، به خدمات عمده61111
ساک دستی، زین و افسار و سایر اقالم چرمی/کیفجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چمدان،  فروشی، به خدمات عمده61156
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چوب اره شده یا برش خورده در طول، قطعه قطعه شده یا پوست  فروشی، به خدمات عمده61191

آهن یا تراموا، اشباع نشده متر، تراورس چوبی خطوط راه میلی 6کنده، با ضخامت بیش از 
ها یا  صورت ممتد شکل داده شده در طول هر کدام از لبه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چوب به فروشی، به عمدهخدمات 61191

صورت تراشه یا خرده سطوح آن، پشم چوب، آرد چوب، چوب به
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چوب پنبه طبیعی، فراوري نشده فروشی، به خدمات عمده61119
کاره جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چوب نیمه فروشی، به دمات عمدهخ61193
هاي پوشش داده شده با رنگ شیمیایی، رنگ گیاهی، روغن  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چوب فروشی، به خدمات عمده61193

آهن یا تراموا، اشباع نشده کرزوت یا دیگر مواد محافظ، تراورس چوبی خطوط راه
زمینی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، چیپس سیب فروشی، به خدمات عمده61121
)بقوالت خشک/گیاهان نخودي(حبوبات جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فروشی، به خدمات عمده61111
آموز دست جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، حیوانات زنده، شامل حیوانات فروشی، به خدمات عمده61114
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خاک رس فروشی، به خدمات عمده61199
ها و نشریات ادواري روزانه و غیر روزانه چاپی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خبرنامه فروشی، به خدمات عمده61151
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین،  فروشی، به ت عمدهجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خدما فروشی، به خدمات عمده61146

اي، مواد بافتنی و پوشال پنبه محصوالت چوب
پنبه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خرده فروشی، به خدمات عمده61199
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خرگوش فروشی، به خدمات عمده61114
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خرما بهفروشی،  خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خرمالو فروشی، به خدمات عمده61121
)جز سرپوش به(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خز مصنوعی و اقالم تهیه شده از آن  فروشی، به خدمات عمده61133
نرخ یا قرارداد معین، خزندگان جز بر مبناي فروشی، به خدمات عمده61114
کرده زمینی سرخ جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خالل سیب فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا فروشی، به خدمات عمده61194
معین، خودروهاي شخصیجز بر مبناي نرخ یا قرارداد  فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، خیار و خیار ترشی فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دارابی فروشی، به خدمات عمده61121
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جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دانه خردل فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دانه سبز سویا فروشی، به عمدهخدمات 61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دانه سویا فروشی، به خدمات عمده61111
)منداب، کلزا(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دانه شلغم روغنی یا کلم روغنی  فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دانه کاکائو روشی، بهف خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دانه کرچک غیر خوراکی فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دانه کنجد فروشی، به خدمات عمده61111
هاي روغنی ها و میوه قرارداد معین، دانهجز بر مبناي نرخ یا  فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، درخت کریسمس فروشی، به خدمات عمده61119
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دستگاه پرس زباله فروشی، به خدمات عمده61189
ه پمپ بنزینجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دستگا فروشی، به خدمات عمده61189
هاي تلفن  هاي مورد استفاده در شبکه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دستگاه تلفن شامل تلفن فروشی، به خدمات عمده61185

ها هاي مورد استفاده براي ارسال یا دریافت صدا، تصویر یا سایر داده سیم، سایر دستگاه هاي بی همراه یا سایر شبکه
داري، دفتر مشق، دفتر یادداشت، دفتر نامه،  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دفتر ثبت، دفتر حساب روشی، بهف خدمات عمده61151

افزاري کاغذي و مقوایی کن، کالسور، پوشه، فرم و سایر اقالم نوشت دفتر خاطرات، دفتر سررسید و اقالم مشابه، جوهر خشک
هاي غیر موتوري نرخ یا قرارداد معین، دوچرخه و سایر چندچرخهجز بر مبناي  فروشی، به خدمات عمده61155
هاي فیزیکی، ضبط  هاي صوتی، تصویري، نوار و سایر رسانه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دیسک فروشی، به خدمات عمده61142

شده
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دیفرانسیل فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دینام فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ذرت فروشی، به خدمات عمده61111
)سیلویی(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ذرت براي تهیه الیاف و علوفه زمستانی  فروشی، به خدمات عمده61111
اي جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ذرت خوشه فروشی، به عمدهخدمات 61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ذرت سبز فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، رنگ اتومبیل فروشی، به خدمات عمده61181
هاي نقاشی هنري،  ها و محصوالت مرتبط، رنگ ها و جالدهنده معین، رنگ جز بر مبناي نرخ یا قرارداد فروشی، به خدمات عمده61164

جوهر
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، روغن حیوانی فروشی، به خدمات عمده61122
هاي حیوانی و گیاهی ها و چربی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، روغن فروشی، به خدمات عمده61122
هاي حاصل از مواد قیري  هاي حاصل از نفت خام و روغن جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، روغن فروشی، به عمدهخدمات 61199

ها، به عبارتی، این دسته  گونه روغن درصد از این 70بندي نشده در جاي دیگر حاوي حداقل  ؛ محصوالت طبقه)جز نفت خام به(
اشندب گونه محصوالت می ها عنصر اصلی این از روغن

هاي نباتی خام و تصفیه شده جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، روغن فروشی، به خدمات عمده61122
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، روکش صندلی فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، رینگ و تایر فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زائدات مواد غذایی و صنعت دخانیات فروشی، به مدهخدمات ع61195
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زائدات و ضایعات غیر فلزي فروشی، به خدمات عمده61195
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زائدات و ضایعات فلزي فروشی، به خدمات عمده61195
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جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زالو فروشی، به خدمات عمده61114
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زردآلو فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زرشک فروشی، به خدمات عمده61121
زعفرانجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین،  فروشی، به خدمات عمده61111
سنگ و لینیت و تورب جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زغال فروشی، به خدمات عمده61191
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، زیتون فروشی، به خدمات عمده61111
ها و اجزاي آن) مرکزيهاي بخار  جز دیگ به(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ژنراتورهاي بخار  فروشی، به خدمات عمده61199
ساخته هاي پیش جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ساختمان فروشی، به خدمات عمده61199
زمینی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ساالد سیب فروشی، به خدمات عمده61121
يجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر اقالم فلز فروشی، به خدمات عمده61199
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر انواع مبلمان، از انواع مورد استفاده در ادارات و دفاتر فروشی، به خدمات عمده61183
بندي نشده در جاي دیگر جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر تولیدات صنعتی طبقه فروشی، به خدمات عمده61199
ها هاي ویژه کار و قطعات آن جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر دستگاه بهفروشی،  خدمات عمده61188
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر زائدات و ضایعات فروشی، به خدمات عمده61195
شامل ضایعات و (ها  از آنجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر فلزات غیر آهنی و اقالم ساخته شده  فروشی، به خدمات عمده61192

ها ؛ انواع سرمت و اقالم ساخته شده از آن)قراضه بعضی فلزات
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر کاالهاي چوبی و حصیري فروشی، به خدمات عمده61146
یجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر گیاهان و جانوران دریای فروشی، به خدمات عمده61124
ها جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر لوازم الکتریکی و قطعات آن فروشی، به خدمات عمده61189
ها آالت کاربرد عام و قطعات آن جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
اي معین، سایر محصوالت سرامیکی غیر سازهجز بر مبناي نرخ یا قرارداد  فروشی، به خدمات عمده61199
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر محصوالت غذایی فروشی، به خدمات عمده61129
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر محصوالت الستیکی فروشی، به خدمات عمده61199
بندي نشده در جاي دیگر معین، سایر محصوالت معدنی غیر فلزي طبقهجز بر مبناي نرخ یا قرارداد  فروشی، به خدمات عمده61199
ها جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سایر وسایل حمل و نقل و قطعات آن فروشی، به خدمات عمده61182
جات از نوع حبوبات سبز جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي فروشی، به خدمات عمده61121
اي جات برگی یا ساقه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي فروشی، به خدمات عمده61121
جات خشک جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي فروشی، به خدمات عمده61121
جات داراي میوه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي فروشی، به خدمات عمده61121
اي اي، پیازي یا غده جات ریشه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي ی، بهفروش خدمات عمده61121
صورت موقت داري شده به جات نگه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي فروشی، به خدمات عمده61121
زمینی منجمد سیبجات، حبوبات و  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي فروشی، به خدمات عمده61121
داري شده در سرکه یا اسید  زمینی نگه جات، حبوبات و سیب جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سبزي فروشی، به خدمات عمده61121

استیک
مهرگان  تنان و بی پوستان غیر منجمد، صدف، سایر نرم جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سخت فروشی، به خدمات عمده61124

دریایی، زنده، تازه یا سرد
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سمندر فروشی، به خدمات عمده61114
هاي  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سنگ گچ؛ انیدریت؛ گدازآور آهکی؛ سنگ آهک و سایر سنگ فروشی، به خدمات عمده61199
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شود آهکی، از نوعی که در تولید آهک و سیمان استفاده می

جز سنگ و کنستانتره  به(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سنگ و کنستانتره فلزات غیر آهنی  فروشی، به خدمات عمده61192
)اورانیوم و توریوم

هاي تزئینی و ساختمانی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سنگ فروشی، به خدمات عمده61199
قیمتی؛ سنگ پا؛ سنگ سنباده؛  هاي قیمتی و نیمه بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سنگ جز فروشی، به خدمات عمده61199

هاي طبیعی؛ سایر کانیها ساینده
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیب فروشی، به خدمات عمده61121
زمینی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیب فروشی، به خدمات عمده61111
زمینی ترشی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیب فروشی، به ت عمدهخدما61111
زمینی تنوري جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیب فروشی، به خدمات عمده61121
زمینی شیرین جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیب فروشی، به خدمات عمده61111
زمینی هندي مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیبجز بر  فروشی، به خدمات عمده61111
داري شده به طرق دیگر زمینی، فراوري یا نگه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیب فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیر سبز فروشی، به خدمات عمده61121
هاي تنباکو مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیگار تهیه شده از تنباکو یا جایگزینجز بر  فروشی، به خدمات عمده61128
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیلندر فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شاخه گل و غنچه گل فروشی، به خدمات عمده61112
بلوط با پوست مبناي نرخ یا قرارداد معین، شاهجز بر  فروشی، به خدمات عمده61121
)در آب(دانه، خام یا عمل آمده  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شاه فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شبدر فروشی، به خدمات عمده61111
کوهان داد معین، شتر و شتر بیجز بر مبناي نرخ یا قرار فروشی، به خدمات عمده61114
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شترمرغ فروشی، به خدمات عمده61114
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شکر فروشی، به خدمات عمده61125
اي جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شلغم علوفه فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شیر خام بز فروشی، به عمدهخدمات 61119
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شیر خام شتر فروشی، به خدمات عمده61119
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شیر خام گاو فروشی، به خدمات عمده61119
قرارداد معین، شیر خام گاومیشجز بر مبناي نرخ یا  فروشی، به خدمات عمده61119
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شیر خام گوسفند فروشی، به خدمات عمده61119
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شیر مایع و خامه مایع فراوري شده فروشی، به خدمات عمده61122
معین، شیشه اتومبیلجز بر مبناي نرخ یا قرارداد  فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، شیشه کارنشده، شیشه تخت و شیشه فشرده یا قالبی براي ساخت و  فروشی، به خدمات عمده61161

ساز
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، صابون، محصوالت تمیزکننده، عطر و محصوالت آرایشی فروشی، به خدمات عمده61175
هاي طبیعی ها و رزین جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، صمغ فروشی، به خدمات عمده61119
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، صندلی، اساساً با فریم فلزي فروشی، به خدمات عمده61183
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، طالبی فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، طوطی ، بهفروشی خدمات عمده61114



      (CPC)  413

     
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، طیور خانگی فروشی، به خدمات عمده61114
عدس خشکجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، عسل طبیعی فروشی، به خدمات عمده61119
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، عطریات فروشی، به خدمات عمده61175
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، عناب فروشی، به خدمات عمده61121
پراکندگیها، ها؛ آلیاژها،  ها و ترکیبات آن جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، عناصر رادیواکتیو و ایزوتوپ فروشی، به خدمات عمده61199

ها؛ رسوبات رادیواکتیوي ها و ترکیبات آن هاي حاوي این عناصر، ایزوتوپ محصوالت سرامیکی و مخلوط
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، غاز فروشی، به خدمات عمده61114
زمینی جات، حبوبات و سیب زيجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، غذاهاي آماده تهیه شده از سب فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، غذاي سگ و گربه فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، غالت فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فر نانوایی فروشی، به خدمات عمده61189
هاي مورد استفاده در تغذیه حیوانات جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فراورده فروشی، به عمدهخدمات 61111
هاي رادیویی و تلویزیونی؛ دوربین دیجیتال تلویزیونی،  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فرستنده فروشی، به خدمات عمده61142

ها ویدئویی و قطعات آن
پوش منسوجاتی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فرش و سایر انواع کف به فروشی، خدمات عمده61163
ها جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فلزات ساختمانی و قطعات ساخته شده از آن فروشی، به خدمات عمده61199
بها فلزات روکش شده با فلزات گران بهاي اصلی و جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فلزات گران فروشی، به خدمات عمده61192
)اي فقط دلمه(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فلفل سبز  فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فندق با پوست فروشی، به خدمات عمده61121
چ و دنبالنجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قار فروشی، به خدمات عمده61121
داري شده به طرق دیگر، غیر منجمد جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قارچ و دنبالن، فراوري یا نگه فروشی، به خدمات عمده61121
هاي تفریحی و ورزشی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قایق فروشی، به خدمات عمده61155
مبناي نرخ یا قرارداد معین، قرقاولجز بر  فروشی، به خدمات عمده61114
بندي نشده در جاي دیگر آباژور، قطعات و اتصاالت  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قطعات طبقه فروشی، به خدمات عمده61161

تاب و مانند آن، از پالستیک تاب، لوح اسم شب لوازم روشنایی، عالئم شب
اي نرخ یا قرارداد معین، قطعات قابل تعویض براي ابزارهاي دستی یا ابزارهاي ماشینیجز بر مبن فروشی، به خدمات عمده61165
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قطعات یدکی و لوازم الحاقی موتورسیکلت فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قمري فروشی، به خدمات عمده61114
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قهوه فروشی، به عمدهخدمات 61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قهوه و چاي فراوري شده فروشی، به خدمات عمده61127
سنگ، لیگنیت یا پیت و سایر انواع قیر معدنی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، قیر قطران از زغال فروشی، به خدمات عمده61199
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کاربوراتور فروشی، به خدمات عمده61181
هاي داراي نوار مغناطیسی یا چیپ جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کارت فروشی، به خدمات عمده61185
)پروتئین اصلی شیر(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کازئین  فروشی، به خدمات عمده61122
هاي مشابه براي دیوار، کاغذ شفاف براي  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کاغذ دیواري و پوشش فروشی، به خدمات عمده61163

شیشه پنجره
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کاکائو، شکالت و تولیدات قنادي فروشی، به خدمات عمده61125
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مبناي نرخ یا قرارداد معین، کاالهاي ورزشیجز بر  فروشی، به خدمات عمده61155
هاي دیزلی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کامیون فروشی، به خدمات عمده61181
هاي شیمیایی و کودي جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کانی فروشی، به خدمات عمده61199
اد معین، کاهو و کاسنیجز بر مبناي نرخ یا قرارد فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کبک و تیهو فروشی، به خدمات عمده61114
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کبوتر فروشی، به خدمات عمده61114
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کتاب چاپی فروشی، به خدمات عمده61151
)در آب(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کتان، خام یا عمل آمده  به فروشی، خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کدوتنبل، کدومسمایی و کدوقلیانی فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کرفس فروشی، به خدمات عمده61121
بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کرم ابریشمجز  فروشی، به خدمات عمده61114
)الرو(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کرم حشره  فروشی، به خدمات عمده61114
هاي گرفته شده از شیر ها و روغن جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کره و سایر چربی فروشی، به خدمات عمده61122
ها بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کشتی جز فروشی، به خدمات عمده61182
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کشمش فروشی، به خدمات عمده61121
جز کفش اسکیت جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کفش ورزشی به فروشی، به خدمات عمده61134
سنگ، لیگنیت یا پیت، زغال قرع کک از زغال و نیمهجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کک  فروشی، به خدمات عمده61191
از الستیک یا پالستیک) سر افزار(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کاله ایمنی؛ سایر انواع کاله  فروشی، به خدمات عمده61199
پیچ جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کلم فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کنجاله و پلت یونجه روشی، بهف خدمات عمده61111
هاي نباتی ها و روغن هاي جامد، از چربی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کنجاله و سایر باقیمانده فروشی، به خدمات عمده61122
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کنگرفرنگی فروشی، به خدمات عمده61121
ها کش جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کودها و آفت فروشی، به خدمات عمده61172
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کولر اتومبیل فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، کیوي فروشی، به خدمات عمده61121
جز گازهاي نفت و  ي نرخ یا قرارداد معین، گاز زغال، گاز آب، گاز مولد و گازهاي مشابه، بهجز بر مبنا فروشی، به خدمات عمده61191

هاي گازي سایر هیدروکربن
جز گاز  هاي گازي، به جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گازهاي حاصل از نفت و سایر هیدروکربن فروشی، به خدمات عمده61199

طبیعی
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گاو به فروشی، خدمات عمده61114
)بوفالو(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گاومیش  فروشی، به خدمات عمده61114
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گردو با پوست فروشی، به خدمات عمده61121
فروت گریپجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین،  فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گریس واسکازین فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گل و نهال فروشی، به خدمات عمده61112
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گالبی و به فروشی، به خدمات عمده61121
)زعفران کاذب(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گلرنگ  بهفروشی،  خدمات عمده61111
کلم جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گل فروشی، به خدمات عمده61121
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جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گوجه فروشی، به خدمات عمده61121
دجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گوسفن فروشی، به خدمات عمده61114
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گوشت و محصوالت گوشتی فروشی، به خدمات عمده61123
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گیاه زنده فروشی، به خدمات عمده61112
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گیربکس فروشی، به خدمات عمده61181
هاي  ، دستگاه)رادیو و تلویزیون(هاي رادیویی و تلویزیونی  مبناي نرخ یا قرارداد معین، گیرنده جز بر فروشی، به خدمات عمده61142

ها فایر و غیره و قطعات آن ضبط و پخش صدا و تصویر، میکروفون، بلندگو، آمپلی
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گیالس و آلبالو فروشی، به خدمات عمده61121
صورت ورق یا نوار جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، الستیک طبیعی به شکل اولیه یا به فروشی، به عمدهخدمات 61119
اي یا تخلیه، المپ قوسی، تجهیزات روشنایی و قطعات  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، المپ رشته فروشی، به خدمات عمده61143

ها آن
مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم آرایشجز بر  فروشی، به خدمات عمده61175
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم تزئینی اتومبیل فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم خانگی فلزي فروشی، به خدمات عمده61145
ها معین، لوازم خانگی و قطعات آنجز بر مبناي نرخ یا قرارداد  فروشی، به خدمات عمده61144
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم داخلی اتومبیل فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم شمع و پالتین فروشی، به خدمات عمده61181
سازي الکتریکی، از پالستیک ازم عایقجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لو فروشی، به خدمات عمده61199
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم فلزي کار و ابزار دستی فروشی، به خدمات عمده61165
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم مخابراتی فروشی، به خدمات عمده61189
معین، لوازم میز، لوازم آشپزخانه و سایر لوازم خانه و لوازم دستشویی از جز بر مبناي نرخ یا قرارداد  فروشی، به خدمات عمده61145

پالستیک
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم یدکی بدنه اتومبیل فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم یدکی سیستم برق فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم یدکی سیستم ترمز فروشی، به عمده خدمات61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوازم یدکی و قطعات الحاقی وسایل نقلیه موتوري فروشی، به خدمات عمده61181
)خشک(لوبیا جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوبیا سبز فروشی، به خدمات عمده61121
داري شده به طرق دیگر، غیر منجمد جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوبیا، فراوري یا نگه فروشی، به خدمات عمده61121
هاي مورد  سنگ چاپ سنگی و سایر واسطهجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لوح و غلتک چاپ،  فروشی، به خدمات عمده61188

استفاده در چاپ، آماده، با نقوش ترکیبی
ها جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، لکوموتیوهاي قطار و تراموا و تجهیزات ریل رو و قطعات آن فروشی، به خدمات عمده61182
لیموشیرین و لیموترشجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین،  فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مارچوبه فروشی، به خدمات عمده61121
هاي مشابه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مارگارین و فراورده فروشی، به خدمات عمده61122
الت حاصل از تخمیر یا اسیدي کردن شیر و جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماست و سایر محصو فروشی، به خدمات عمده61122

خامه
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماسه، ریگ، شن، سنگ شکسته، قیر و آسفالت طبیعی فروشی، به خدمات عمده61199
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شیرینکن آالت آب جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
آالت آردسازي جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین به فروشی، خدمات عمده61189
ها داري و قطعات و لوازم جانبی آن آالت اداري و حساب جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61183
آالت بافندگی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
آالت برش سنگ جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
آالت تخلیه فاضالب جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
کاري آالت تراش جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
آالت تصفیه آب جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
آالت تصفیه فاضالب جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
آالت تولید آجر جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
آالت تولید منسوجات جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به دهخدمات عم61189
آالت تولید منسوجات، پوشاک و اجناس چرمی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61188
وشیدنیآالت تولید ن جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
کاري آالت جوش جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
آالت چاپ جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
بري آالت چوب جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
گیري آالت خامه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به عمده خدمات61189
گري آالت ریخته جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
آالت سیمان جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
آالت صحافی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین بهفروشی،  خدمات عمده61189
آالت صنایع شیمیایی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
آالت صنایع غذایی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
آالت صنایع فلزي مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین جز بر فروشی، به خدمات عمده61189
آوري توتون و تنباکو آالت عمل جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
آالت فاضالب جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
ها توتون و قطعات آن/آالت فراوري غذا، نوشیدنی و تنباکو بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشینجز  فروشی، به خدمات عمده61188
آالت کاغذسازي جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
ها داري و قطعات آن گلآالت کشاورزي یا جن جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61186
آالت کشبافی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
ها کاري و ساخت و ساز و قطعات آن آالت معدن جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61187
آالت موزائیکسایی قرارداد معین، ماشین جز بر مبناي نرخ یا فروشی، به خدمات عمده61189
آالت نانوایی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
آالت نجاري جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
آالت نورد ماشین جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فروشی، به خدمات عمده61189
آالت و تجهیزات صنایع نساجی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
هاي توزین آالت و دستگاه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61189
ها کامپیوتري و قطعات و لوازم جانبی آن/هاي محاسباتی معین، ماشین جز بر مبناي نرخ یا قرارداد فروشی، به خدمات عمده61184
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماکارونی، نودل، کوکوس و محصوالت آردي مشابه فروشی، به خدمات عمده61129
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جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مانگو فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماهی تازه یا سرد فروشی، به عمدهخدمات 61124
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماهی تزئینی فروشی، به خدمات عمده61114
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماهی زنده فروشی، به خدمات عمده61114
مهرگان دریایی فراوري و  تنان و سایر بی پوستان، نرم قرارداد معین، ماهی، سختجز بر مبناي نرخ یا  فروشی، به خدمات عمده61124

داري شده نگه
جز انواع مورد استفاده در ادارات و دفاتر جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مبلمان و قطعات مبلمان به فروشی، به خدمات عمده61141
ها و محصوالت معطر یا قرارداد معین، محرکها، ادویه جز بر مبناي نرخ فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت الیافی فروشی، به خدمات عمده61111
بندي از پالستیک جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت بسته فروشی، به خدمات عمده61199
نرخ یا قرارداد معین، محصوالت توتونیجز بر مبناي  فروشی، به خدمات عمده61128
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت جنگلی غیر چوب فروشی، به خدمات عمده61119
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت حاوي قند فروشی، به خدمات عمده61111
بندي نشده در جاي دیگر معین، محصوالت خوراکی با منشأ حیوانی طبقهجز بر مبناي نرخ یا قرارداد  فروشی، به خدمات عمده61119
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت دارویی فروشی، به خدمات عمده61173
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت ساخته شده از آهن یا فوالد فروشی، به خدمات عمده61192
اي جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت علوفه ی، بهفروش خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت غالت آسیاب شده فروشی، به خدمات عمده61129
شامل صفحات (جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت نجاري مورد استفاده ساختمان سازها  فروشی، به خدمات عمده61161

)توفال/چوبی اسفنجی، صفحات پارکت مونتاژ شده، انواع تخته لت
بندي نشده در جاي دیگر جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت نساجی طبقه فروشی، به خدمات عمده61132
مینیم، سرب، روي و قلع یا ساخته از مس، نیکل، آلو  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت نیم فروشی، به خدمات عمده61192

ها از آلیاژهاي آن
دار جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مرغ شاخ فروشی، به خدمات عمده61114
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مرغ و خروس فروشی، به خدمات عمده61114
نیکل، آلومینیم، آلومین، سرب، روي و قلع، کار نشدهجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مس،  فروشی، به خدمات عمده61192
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مغز نارگیل فروشی، به خدمات عمده61111
ها ها و اجزاي آن جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، موتورها و توربین فروشی، به خدمات عمده61189
نرخ یا قرارداد معین، مواد خام حیوانی مورد استفاده در نساجیجز بر مبناي  فروشی، به خدمات عمده61119
هاي مصنوعی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مواد شیمیایی صنعتی پایه و رزین فروشی، به خدمات عمده61171
ها کش کودها و آفتجز  به) بازي(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مواد شیمیایی قلیایی  فروشی، به خدمات عمده61171
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، موتورسیکلت فروشی، به خدمات عمده61181
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، موز فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، موم حشره و موم کافوري فروشی، به خدمات عمده61119
)جز تریگلیسیریدها به(هاي گیاهی  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، موم فروشی، به عمدهخدمات 61122
 گاردن جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، میل فروشی، به خدمات عمده61181
بوس جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، مینی فروشی، به خدمات عمده61181
ها، نپخته یا پخته، منجمد پوسته ها و سخت بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، میوه جز فروشی، به خدمات عمده61121
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هاي پرآب جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، میوه فروشی، به خدمات عمده61121
هاي خشک جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، میوه فروشی، به خدمات عمده61121
دار هاي هسته دار و میوه هاي دانه بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، میوهجز  فروشی، به خدمات عمده61121
گرمسیري هاي گرمسیري و نیمه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، میوه فروشی، به خدمات عمده61121
هاي مرکبات جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، میوه فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نارگیل با پوست فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نارنگی فروشی، به خدمات عمده61121
ها جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نخ چندال، طناب علفی، بند و طناب و محصوالت تهیه شده از آن فروشی، به خدمات عمده61132
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نخ نساجی از الیاف طبیعی فروشی، به خدمات عمده61131
نخود خشکجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نخود سبز فروشی، به خدمات عمده61121
داري شده به طرق دیگر، غیر منجمد ي نرخ یا قرارداد معین، نخود، فراوري یا نگهجز بر مبنا فروشی، به خدمات عمده61121
نخودسبز خشکجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فروشی، به خدمات عمده61111
اي افزار بسته جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نرم فروشی، به خدمات عمده61184
بندي  اي، انواع قند و شربت قند طبقه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نشاسته و محصوالت نشاسته بهفروشی،  خدمات عمده61129

نشده در جاي دیگر
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نفت خام و گاز طبیعی فروشی، به خدمات عمده61191
الهجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نق فروشی، به خدمات عمده61189
، کارت  پستال نویس، کارت جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نقشه چاپی، موسیقی، چاپی یا دست فروشی، به خدمات عمده61151

پالن/تبریک، عکس و نقشه
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نمک و کلرور سدیم خالص؛ آب دریا فروشی، به خدمات عمده61199
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نوار چسب تزئینی فروشی، به عمدهخدمات 61181
هاي غیر الکلی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، نوشیدنی فروشی، به خدمات عمده61126
نیشکرجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، فروشی، به خدمات عمده61111
برگشتی از رآکتور /، ارسالی به)صورت خشاب به(خ یا قرارداد معین، واحدهاي سوخت جز بر مبناي نر فروشی، به خدمات عمده61191

اي هسته
با ریز ذرات (جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، وازلین؛ پارافین جامد، موم نفتی میکرو کریستالین  فروشی، به خدمات عمده61199

هاي معدنی و  ، سایر موم)تورب(، موم پیت )اي لینیت، زغال قهوه(ت ، مومیا، موم لیگنی)سنگ خاکه زغال(، موم اسالک )متبلور
هاي قیري دست آمده از کانی هاي به هاي نفتی یا روغن هاي روغن محصوالت مشابه؛ کک نفت، قیر نفت و سایر پسماند

سایر اشکال تخت خود چسب، از  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ورق، صفحه، فیلم، فویل، نوار و فروشی، به خدمات عمده61199
پالستیک

هاي چوب براي تخته چندال،  هاي چوب روکش شده، ورقه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ورقه فروشی، به خدمات عمده61161
تخته فشرده

بازي جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، وسایل بازي و اسباب فروشی، به خدمات عمده61153
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، وسایل سرگرمی فروشی، به خدمات عمده61153
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، هلو و شلیل فروشی، به خدمات عمده61121
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، هندوانه فروشی، به خدمات عمده61121
ها قرارداد معین، هواپیماها و فضاپیماها و قطعات آنجز بر مبناي نرخ یا  فروشی، به خدمات عمده61182
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اي جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، هویج علوفه فروشی، به خدمات عمده61111
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، هویج و شلغم فروشی، به خدمات عمده61121
آالت اتصاالت و اتصاالت بهداشتی و سرامیکی ن، یراقجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معی فروشی، به خدمات عمده61162
)جو دو سر(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، یوالف  فروشی، به خدمات عمده61111
)سیلویی(جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، یونجه براي تهیه الیاف و علوفه زمستانی  فروشی، به خدمات عمده61111
ها، ضبط  هاي فرار سالیداستیت و سایر رسانه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، دیسک، نوار، حافظه فروشی، به عمدهخدمات 61185

نشده
دار؛ کابل فیبر نوري جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، سیم و کابل روکش فروشی، به خدمات عمده61199
قرارداد معین، گندمجز بر مبناي نرخ یا  فروشی، به خدمات عمده61111
الکترونیک، قطعات الکترونیک و اجزاي مربوطه/هاي رادیویی جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، المپ فروشی، به خدمات عمده61185
ها آالت متالورژي و قطعات آن جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به خدمات عمده61188
بندي آالت پاک کردن و درجه جزبر مبناي نرخ یا قرارداد معین، ماشین فروشی، به عمدهخدمات 61189
)شهرداري(خدمات عمران شهري و خدمات شهري 91111
گذاري و نظافت شهر خدمات عمرانی شهرداري جدول91111
)دهداري(خدمات عمرانی و روستایی 91111
خدمات عمل آوردن توتون88190
)خدمات اداري مرتبط با انتشار و ثبت اوراق بهادار و پرداخت سود(عنوان امین دارایی اسنادي  خدمات عمل کردن به71541
گذاري یا صندوق بازنشستگی عنوان امین صندوق سرمایه خدمات عمل کردن به71541
آوري تنباکو خدمات عمل88190
آوري توتون خدمات عمل88190
آوري خاویار عملخدمات 88120
آوري خرچنگ خدمات عمل88120
آوري خز و پوست خدمات عمل88222
ها آوري سبزي خدمات عمل88130
میگو آوري شاه خدمات عمل88120
آوري فلزات خدمات عمل 88731
آوري گوشت شامل خشک کردن، دود دادن و نمک سودکردن خدمات عمل88110
گیاهان داروییآوري  خدمات عمل88430
آوري ماهی خدمات عمل88120
آوري ماهیان غیر ماکول خدمات عمل88120
آوري میگو خدمات عمل88120
ها آوري و انجماد آبزیان و محصوالت حاصل از آن خدمات عمل88120
بندي خاویار آوري و بسته خدمات عمل88120
آوري و پوششکاري فلزات  خدمات عمل88731
آوري و حفاظت از فساد گوشت خدمات عمل88110
خدمات عملیات بازارهاي مالی71551
 از ساخت  قبل  بزرگ  خاکی با مقیاس  عملیات  خدمات54330
خدمات عملیات مبادله اوراق بهادار71551
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خدمات عملیات مبادله کاال71551
خدمات عملیاتی بازار مالی71551
رسیدگی به مشکالت روستاها -خدمات عمومی91111
)اداره امور اقتصادي(خدمات عمومی 91111
هاي غرامت بیکاري خدمات عمومی اجرایی مربوط به برنامه91330
هاي غرامت بیکاري خدمات عمومی اداري مربوط به برنامه91330
خدمات عمومی اداري مربوط به دفاع نظامی91240
مربوط به کمک درامدي براي خانوارهاي داراي فرزندان تحت تکفلخدمات عمومی اداري 91340
خدمات عمومی امنیتی و سیاسی91111
هاي غرامت بیکاري خدمات عمومی پشتیبانی مربوط به برنامه91330
داري خدمات عمومی تعمیر و نگه54790
خدمات عمومی مرتبط با امور مالی91112
نوارهاي ویدئویی  بندي فیلم خدمات عنوان96136
هاي سینمایی بندي فیلم خدمات عنوان96136
اضافه نمودن حروف و گرافیک به منظور معرفی و بسط محصول صوتی (گذاري براي محصوالت صوتی تصویري  خدمات عنوان96136

، )تیتراژ(وین آغازي به کمک متن، شامل عنا) هاي دیجیتال و غیره تولید شده بر روي فیلم، نوار ویدئو، واسطه(تصویري 
)ها عناوین و اسامی و واژه

خدمات عوض کردن خطوط و ریل هنگام عبور قطار67390
خدمات غذارسانی براي بیرون63393
هاي استخدامی وسیله نمایندگی  خدمات غربال کردن متقاضیان کار به85112
هاي بستنی خدمات غرفه63399
خدمات غواصی96590
آموز دست  غیر بیمارستانی براي حیوانات خدمات83510
 غیر بیمارستانی براي دام  خدمات83520
 غیر بیمارستانی براي سایر حیوانات  خدمات83590
آموز دست  حیوانات  به  شده  غیر پزشکی ارایه  خدمات83510
خدمات فاکس اینترنتی84290
گیري خدمات فال97990
دریایی  خدمات فانوس67990
هاي داخلی راه دریایی آب  خدمات فانوس67512
هاي ساحلی و دریا در آب  دریایی  خدمات فانوس67511
هاي ورزشی خدمات فدراسیون96520
خدمات فراوري بذر86112
خدمات فراوري برگ چاي88169
خدمات فراوري پسماند خطرناک غیرفلزي94321
در کارخانهخدمات فراوري تنباکو 88190
خدمات فراوري توتون در کارخانه88190
هاي گیاهی خدمات فراوري روغن88140
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خدمات فراوري گوشت88110
خدمات فراوري ماته88169
خدمات فراوري ماهی88120
خدمات فراوري ماهی در شناور88120
جات خدمات فراوري میوه و سبزي88130
هاي خشک سبزيخدمات فراوري میوه و 88130
داري حیوانات دریایی خدمات فراوري و نگه88120
داري خرما خدمات فراوري و نگه88130
زمینی داري سیب خدمات فراوري و نگه88130
داري ماهی خدمات فراوري و نگه88120
منزل خود در قبال دریافت مبلغی براي مشترکان در ) فیلم یا رخداد(خدمات فراهم نمودن امکان تماشاي یک برنامه خاص 84634

جدا و اضافه بر حق اشتراک ماهانه براي بسته برنامه پایه یا انتخابی
سازي اسناد حقوقی و گواهی خدمات فراهم82130
خدمات فرایند تبدیل به مواد خام ثانویه ضایعات غیر فلزي89420
نویهخدمات فرایند تبدیل ضایعات غیر فلزي به مواد خام ثا89420
خدمات فرایند تبدیل ضایعات فلزي به مواد خام واسط89410
هاي غیر فلزي به مواد خام ثانویه خدمات فرایند تبدیل قراضه89420
خدمات فرایندهاي عکاسی83820
فضا  ها به ماهواره  خدمات فرستادن65320
هاي چوبی دیگر انواع کف هاي چوبی، از جمله پارکت و پوش ها و کف خدمات فرش کردن کف54750
پذیر هاي انعطاف پوش خدمات فرش کردن موکت، لینولئوم و دیگر کف54750
بندي و حمل تا وسیله نقلیه فرعی بسته  خدمات65115
بندي در جاي دیگر جایی بار طبقه خدمات فرعی جابه67190
اعم از سیاسی و اجتماعینظارت و هماهنگی تمامی امورات شهرستان (خدمات فرمانداري 91111
بندي حبابی دهی و بسته خدمات فرم85400
خدمات تولید مبل و اثاثیه چوبی -کاري خدمات فرنگی88901
الزحمه یا قرارداد هاي مسکونی با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق خدمات فروش آپارتمان72223
الزحمه یا قرارداد ساس پرداخت حقهاي مسکونی بر ا خدمات فروش آپارتمان72221
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش استخر شنا با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72223
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش استخر شنا بر اساس پرداخت حق72222
الزحمه یا قرارداد حقخدمات فروش انبار روباز با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت 72223
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش انبار روباز بر اساس پرداخت حق72222
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش انبار سرپوشیده با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72223
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش انبار سرپوشیده بر اساس پرداخت حق72222
الزحمه یا قرارداد دمات فروش باغ یا ویال با مالکیت اشتراک زمانی براي برگزاري مراسم بر اساس پرداخت حقخ72223
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش باغ یا ویال براي برگزاري مراسم بر اساس پرداخت حق72222
قطار  بلیت  فروش  خدمات67390
الزحمه یا قرارداد اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حقخدمات فروش پارکینگ با مالکیت 72223
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الزحمه یا قرارداد خدمات فروش پارکینگ بر اساس پرداخت حق72222
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش پاساژ با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72223
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش پاساژ بر اساس پرداخت حق72222
خدمات فروش تمبر68113
خدمات فروش حداکثر تعداد ممکن از سري اوراق بهادار منتشر شده بدون سپردن ضمانت خرید کل اوراق ارایه شده از طرف 71200

منتشر کننده
ها و غیره ها، استادیوم گذاري براي تورنمنت خدمات فروش حق نام83639
الزحمه یا قرارداد ک زمانی بر اساس پرداخت حقخدمات فروش رستوران با مالکیت اشترا72223
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش رستوران بر اساس پرداخت حق72222
)کاري العمل به استثناي حق(خدمات فروش زمان تبلیغات تلویزیون 83632
)غیر کارمزدي(خدمات فروش زمان تبلیغات در تلویزیون 83632
)غیر کارمزدي(تبلیغات در رادیو خدمات فروش زمان 83632
)کاري العمل به استثناي حق(خدمات فروش زمان تبلیغات رادیو 83632
یا قرارداد  الزحمه حق  باغی بر اساس  زمین  خدمات فروش72230
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش زمین تنیس با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72223
الزحمه یا قرارداد فروش زمین تنیس بر اساس پرداخت حقخدمات 72222
یا قرارداد  الزحمه حق  غیر مسکونی بر اساس  زمین  خدمات فروش72230
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش زمین فوتبال با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72223
الزحمه یا قرارداد حقخدمات فروش زمین فوتبال بر اساس پرداخت 72222
یا قرارداد  الزحمه حق  کشاورزي بر اساس  زمین  خدمات فروش72230
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش زمین گلف با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72223
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش زمین گلف بر اساس پرداخت حق72222
یا قرارداد  الزحمه حق  مسکونی بر اساس زمین   خدمات فروش72230
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش ساختمان اداري با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72223
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش ساختمان اداري بر اساس پرداخت حق72222
الزحمه یا قرارداد ی بر اساس پرداخت حقخدمات فروش ساختمان تجاري با مالکیت اشتراک زمان72223
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش ساختمان تجاري بر اساس پرداخت حق72222
عمدتاً مسکونی هستند بر اساس پرداخت   آپارتمانی چندواحدي با مالکیت اشتراک زمانی که  هاي خدمات فروش ساختمان72223

الزحمه یا قرارداد حق
الزحمه یا قرارداد عمدتاً مسکونی هستند بر اساس پرداخت حق  آپارتمانی چندواحدي که  هاي ساختمان خدمات فروش72221
عمدتاً غیر مسکونی هستند بر اساس پرداخت   با مالکیت اشتراک زمانی که  چندمنظوره  هاي خدمات فروش ساختمان72223

الزحمه یا قرارداد حق
الزحمه یا قرارداد عمدتاً غیر مسکونی هستند بر اساس پرداخت حق  که  چندمنظوره  هاي خدمات فروش ساختمان72222
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سالن برگزاري مراسم با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72223
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سالن برگزاري مراسم بر اساس پرداخت حق72222
الزحمه یا قرارداد فروش سالن تئاتر با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق خدمات72223
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سالن تئاتر بر اساس پرداخت حق72222
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سالن سینما با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72223
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الزحمه یا قرارداد سینما بر اساس پرداخت حقخدمات فروش سالن 72222
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سالن نمایشگاه با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72223
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سالن نمایشگاه بر اساس پرداخت حق72222
الزحمه یا قرارداد بر اساس پرداخت حق هاي ورزشی با مالکیت اشتراک زمانی خدمات فروش سالن72223
الزحمه یا قرارداد هاي ورزشی بر اساس پرداخت حق خدمات فروش سالن72222
خدمات فروش سایر موارد فضا و زمان تبلیغات83639
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سوئیت مسکونی با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72223
 الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سوئیت مسکونی بر اساس پرداخت حق72221
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سوله با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72223
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش سوله بر اساس پرداخت حق72222
هاي بیمه و مقرري بازنشستگی خدمات فروش طرح71610
)کاري العمل به استثناي حق(خدمات فروش فضاي تبلیغات اینترنتی 83633
)غیر کارمزدي(خدمات فروش فضاي تبلیغات در اینترنت 83633
)کاري العمل به استثناي حق(هاي چاپی  خدمات فروش فضاي تبلیغات در رسانه83631
اي ات دورهها، مجالت و نشری خدمات فروش فضاي تبلیغات در روزنامه83631
ها، پوسترها و سایر اقالم چاپی ها، جداول زمانی، فرم پستال خدمات فروش فضاي تبلیغات در کارت83631
ها و غیره ها، بروشورها، جزوه خدمات فروش فضاي تبلیغات در کتاب83631
)غیر کارمزدي(خدمات فروش فضاي تبلیغات در نشریات 83631
هاي الکترونیک غیر آنالین تبلیغاتی در رسانهخدمات فروش فضاي 83639
ها، وسایل نقلیه و غیره خدمات فروش فضاي تبلیغاتی روي بیلبوردها، ساختمان83639
الزحمه یا قرارداد بر اساس پرداخت حق  خدمات فروش کارخانجات با مالکیت اشتراک زمانی72223
الزحمه یا قرارداد بر اساس پرداخت حق  خدمات فروش کارخانجات72222
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش گاراژ اختصاصی با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72223
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش گاراژ اختصاصی بر اساس پرداخت حق72222
الزحمه یا قرارداد حقهاي مسکونی با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت   خدمات فروش محل72223
الزحمه یا قرارداد هاي مسکونی بر اساس پرداخت حق  خدمات فروش محل72221
 الزحمه یا قرارداد کشاورزي با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق  خدمات فروش مستغالت72223
 الزحمه یا قرارداد کشاورزي بر اساس پرداخت حق  خدمات فروش مستغالت72222
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش مغازه با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72223
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش مغازه بر اساس پرداخت حق72222
الزحمه یا قرارداد خدمات فروش ویالهاي مسکونی با مالکیت اشتراک زمانی بر اساس پرداخت حق72223
الزحمه یا قرارداد ویالهاي مسکونی بر اساس پرداخت حقخدمات فروش 72221
صورت کارمزدي خدمات فروش یا اجاره فضا یا زمان تبلیغات، به83620
خدمات فروش، تحویل و بازخرید اسناد قرضه دولتی71521
)سازي پروفیل(کاري با غلتک  خدمات فشارکاري سرد و خم89330
ها شهرداريجز  به -خدمات فضاي سبز94900
ها ها و گذرگاه پاشی خیابان هاي آب خدمات فعالیت94510
هاي اصناف هاي اتحادیه خدمات فعالیت95200
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هاي تبلیغاتی و انتشار اطالعات مربوط به گردشگري خدمات فعالیت91136
هاي حفاظتی خدمات فعالیت85250
و یا مؤسسات غیر بانکی ها هاي نظارتی در ارتباط با بانک خدمات فعالیت71110
فلزکاري تزئینی  خدمات54760
 مطبوع  تهویه  با تأسیسات  خدمات فلزي مرتبط54632
 سرماساز  با تأسیسات  خدمات فلزي مرتبط54632
سرمایش  با تأسیسات  خدمات فلزي مرتبط54632
 گرمایش  با تأسیسات  خدمات فلزي مرتبط54631
معماري فلزي  خدمات54760
آموز دست  فنی و آزمایشگاهی به حیوانات  خدمات83510
)کشی سازي، مدرسه، حمام و لوله راه(خدمات فنی و عمرانی استان 91111
فوالدي تزئینی  خدمات54760
خدمات فیزیوتراپی93193
برداري از مجالس خدمات فیلم83820
بندي استیک خدمات قاب54522
بندي خرپایی قابخدمات 54522
خدمات قالب پالستیکی88520
بندي پی قالب  خدمات54512
کاري، فشارکاري و خدمات مشابه براي تولید محصوالت پالستیکی زنی یا منگنه کاري، قالب ریزي، پرس خدمات قالب89200
کاري فلزات غیر آهنی از روي نقشه خدمات قالب89330
کرويگیري آهن  خدمات قالب89310
گیري بتن خدمات قالب54540
جداکردن طال از خاک طال -کاري خدمات قال88902
خدمات قانونگذاري91111
قانونگذاري استانداریها  خدمات91111
نشان هاي آتش خدمات قایق91260
خدمات قبول سفارشات خرید68113
خدمات قبول سفارشات مشتري از طریق تلفن85931
داري خدمات قپان67910
کنتورهاي گاز  خدمات قرائت85999
ها کننده خدمات قرائت96310
خدمات قرارداد بیمه تعهد در مقابل محصول71335
)درمانی(خدمات قرارداد بیمه تندرستی 71322
خدمات قرارداد بیمه رهن71339
خدمات قرارداد بیمه سفر71337
مالکیتخدمات قرارداد بیمه سند 71339
خدمات قرارداد بیمه ضامن71336
)هاي شخصی شامل بیمه(خدمات قرارداد بیمه کشتی 71334
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آالت خدمات قرارداد بیمه ماشین71334
خدمات قرارداد بیمه مستغالت71334
خدمات قرارداد بیمه معالجه اشتباه71335
آهن خدمات قرارداد بیمه واگن راه71332
قرارداد بیمه وسایل نقلیه موتوريخدمات 71331
هاي اقماري کشتیرانی خدمات قرارداد بیمه71332
هاي تکمیلی حوادث خدمات قرارداد بیمه71321
هاي حقوقی خدمات قرارداد بیمه71339
گذاري از طرف مشتري خدمات قراردادن تجهیزات و سایر امکانات در اختیار مشتري بدون سرمایه71140
خدمات قراردادهاي بیمه کشتیرانی، پوشش71332
بافی خدمات قرقره88219
پزي  قروت خدمات قره88150
بین شهري  در اتوبوس  گمشده  توشه  قسمت  خدمات67410
شهري  در اتوبوس  گمشده  توشه  قسمت  خدمات67410
 آهن در راه  گمشده  توشه  قسمت  خدمات67390
 آهن در راه  مسافر  توشه  قسمت  خدمات67390
خدمات قسمت کنترل شهرداري معاونت فنی عمرانی91111
ورزشی  قضاوت  خدمات96620
خدمات قطع ارتباط تلفن ثابت84121
بندي مرغ خدمات قطعه88110
دوزي خدمات قالب88219
زنی نقره خدمات قلم88902
خدمات قیراندود کردن بام ساختمان54530
خدمات کادوپیچی85400
خدمات کارت اعتباري71134
)مغناطیسی(خدمات کارت برداشت 71190
)On-line(هاي برخطی  خدمات کارتون84399
)On-line(هاي تبریک برخطی  خدمات کارت84399
خدمات کاردرمانی93193
خدمات کارشناسی خسارت71620
منطقهخدمات کارگاه عمرانی شهرداري 91111
خدمات کارگر اصطبل98000
کارگزاري بار  خدمات67910
ها خدمات کارگزاري بانک71593
یا قرارداد  الزحمه حق  هاي حج بر اساس خدمات کاروان85524
یا قرارداد  الزحمه حق  هاي زیارتی بر اساس خدمات کاروان85524
)On-line(خدمات کارهاي گرافیکی برخطی 84399
جز خدمات جست و جو براي استخدام مدیران ، به)کار دائم(خدمات کاریابی 85112
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ها خدمات کازینوها و قمارخانه96929
هاي متعلق به اماکن مسکونی خصوصی و عمومی ها و باغ داري در پارک خدمات کاشت درخت و گیاه و مراقبت و نگه85970
عمومی  هاي عمومی و نیمه هاي متعلق به ساختمان ها و باغ داري در پارک نگه خدمات کاشت درخت و گیاه و مراقبت و85970

)ها، ادارات، مساجد و غیره مدارس، بیمارستان(
هاي صنعتی و تجاري داري در ساختمان خدمات کاشت درخت و گیاه و مراقبت و نگه85970
ها، خطوط ترن و تراموا، مسیرهاي آبی و  ها، جاده سبز بزرگراهداري در فضاهاي  خدمات کاشت درخت و گیاه و مراقبت و نگه85970

ها لنگرگاه
آبگیرها، (هاي راکد و جاري  هاي گل و سبزه متعلق به آب داري در محوطه خدمات کاشت درخت و گیاه و مراقبت و نگه85970

)ها ب کارخانههاي فاضال ها، شبکه ها، استخرهاي شنا، نهرها، رودها، آبراهه آبگیرهاي فصلی، برکه
هاي پشت بام، گل  باغچه(ها  هاي گل و سبزه متعلق به ساختمان داري در محوطه خدمات کاشت درخت و گیاه و مراقبت و نگه85970

)هاي داخل ساختمان و گیاه نماي ساختمان، باغچه
هاي بازي و  هاي ورزشی، زمین ه محوطههاي گل و سبزه متعلق ب داري در محوطه خدمات کاشت درخت و گیاه و مراقبت و نگه85970

)هاي گلف هاي مخصوص حمام آفتاب، زمین هاي بازي، چمن هاي ورزشی، زمین محوطه(هاي تفریحی  سایر پارک
ها و  ها، فضاهاي سبز، قبرستان پارک(هاي متعلق به شهرداري  داري در محوطه خدمات کاشت درخت و گیاه و مراقبت و نگه85970

)غیره
خدمات کاشت دندان93123
خدمات کاشت گیاهان مناسب حفاظت در مقابل صدا، باد، فرسایش، دید و نور زیاد85970
خدمات کاشت محصول86119
خدمات کاشت و کوددهی86119
خدمات کاغذبري88321
استقرار سرورها و ، براي rack spaceشامل تأمین فضاي مناسب، موسوم به ) collocation(خدمات کالوکیشن 83159

هاي شرکت یا سازمان در مکان تعیین شده فرم پلت
خدمات کامل تبلیغاتی83611
کشی کولر خدمات کانال54632
کشی هواکش و هواساز خدمات کانال54632
خدمات کانون فرهنگی و اجتماعی بانوان95994
خدمات کانون وکال95120
آموزي و دانشجویی هاي دانش انجمن ها و ها، باشگاه خدمات کانون95995
هاي کودکان، نوجوانان و جوانان خدمات کانون95995
هاي اجتماعی انجمن -)ها ها و بازي جز ورزش به(هاي فرهنگی یا تفریحی  هاي ویژه فعالیت خدمات کانون95997
هاي ادبیات و کتاب انجمن -)ها بازيها و  جز ورزش به(هاي فرهنگی یا تفریحی  هاي ویژه فعالیت خدمات کانون95997
داري هاي باغ انجمن -)ها ها و بازي جز ورزش به(هاي فرهنگی یا تفریحی  هاي ویژه فعالیت خدمات کانون95997
هاي تاریخ انجمن -)ها ها و بازي جز ورزش به(هاي فرهنگی یا تفریحی  هاي ویژه فعالیت خدمات کانون95997
هاي جشن و کاروان شادي و غیره انجمن -)ها ها و بازي جز ورزش به(هاي فرهنگی یا تفریحی  ي ویژه فعالیتها خدمات کانون95997
هاي شعر انجمن -)ها ها و بازي جز ورزش به(هاي فرهنگی یا تفریحی  هاي ویژه فعالیت خدمات کانون95997
هاي صنایع دستی و مجموعه  انجمن -)ها ها و بازي ورزش جز به(هاي فرهنگی یا تفریحی  هاي ویژه فعالیت خدمات کانون95997

کلکسیونرها/داران
هاي فیلم و عکس انجمن -)ها ها و بازي جز ورزش به(هاي فرهنگی یا تفریحی  هاي ویژه فعالیت خدمات کانون95997
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هاي موسیقی و هنر جمنان-)ها ها و بازي جز ورزش به(هاي فرهنگی یا تفریحی  هاي ویژه فعالیت خدمات کانون95997
هاي قطار خدمات کاهش حجم مکانیکی قطعات آهنی بزرگ مانند واگن89410
خدمات کاهش صدا94900
سواري خدمات کایت96590
خدمات کپی عکس83820
خدمات کپی فیلم83820
)On-line(خدمات کتاب درسی برخطی 84311
)On-line(خدمات کتاب راهنماي برخطی 84313
)On-line(خدمات کتاب مراجع عمومی برخطی 84311
خدمات کتابخانه84510
هاي مسکونی آپارتمان   خدمات کرایه72111
خدمات کرایه آتاري73210
خدمات کرایه آالت موسیقی73290
بدون راننده -خدمات کرایه اتوبوس73114
 ازدواجبراي مراسم   اتوبوس با راننده  کرایه  خدمات64118
براي مراسم سوگواري  اتوبوس با راننده  کرایه  خدمات64118
خدمات کرایه اتوبوس با متصدیان66011
 براي تماشاي مناظر با راننده  کرایه اتوبوس  خدمات64118
 به تور شهري با راننده  مربوط   کرایه اتوبوس  خدمات64118
 سیاحتی با رانندههاي  اتوبوس  کرایه  خدمات64118
 اتومبیل با راننده براي مراسم ازدواج  کرایه  خدمات64116
خدمات کرایه اتومبیل ساعتی64116
خدمات کرایه اتومبیل، بدون راننده73111
خدمات کرایه استخر شنا72112
خدمات کرایه اکو73210
خدمات کرایه انبار روباز72112
انبار سرپوشیده  خدمات کرایه72112
خدمات کرایه انواع ظروف73230
خدمات کرایه باغ یا ویال براي برگزاري مراسم72112
بدون اپراتور -خدمات کرایه باالبر و نقاله73122
بدون اپراتور -خدمات کرایه بالگرد73116
خدمات کرایه بلندگو73210
بدون اپراتور - خدمات کرایه بولدوزر73122
بدون اپراتور -خدمات کرایه بیل مکانیکی73122
خدمات کرایه پاپوش73260
خدمات کرایه پارچه73260
خدمات کرایه پارکینگ72112
هاي توقیفی خدمات کرایه پارگینگ اتومبیل72112
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خدمات کرایه پاساژ72112
خدمات کرایه پوشاک73260
 با خدمه  و گاز در ساحلمایعات    تانکر براي حمل  خدمات کرایه66022
 مایعات و گاز در ماوراي اقیانوسی با خدمه  تانکر براي حمل  خدمات کرایه66022
 هاي داخلی با خدمه خدمات کرایه تانکرها در آب66024
بدون اپراتور -خدمات کرایه تاورکرین73122
بدون اپراتور -گیري و کنترل خدمات کرایه تجهیزات اندازه73129
تفریحی  خدمات کرایه تجهیزات73240
بدون اپراتور -خدمات کرایه تجهیزات حفاري73129
بدون اپراتور -هاي نفتی خدمات کرایه تجهیزات حوزه73129
بدون اپراتور -خدمات کرایه تجهیزات معدنی73129
 ورزشی روي آب  خدمات کرایه تجهیزات73240
وسایل ارتباط جمعیخدمات کرایه تجهیزات 73125
بدون اپراتور -خدمات کرایه تراکتور73121
خدمات کرایه تریلر با راننده66012
خدمات کرایه تریلی، بدون راننده73112
بدون اپراتور -خدمات کرایه تیلر73121
بدون اپراتور -خدمات کرایه جرثقیل73122
خدمات کرایه حجله73290
 هاي داخلی با خدمه هاي بار در آب کننده حملخدمات کرایه 66024
خدمات کرایه خنچه عقد73290
خدمات کرایه دستگاه فاکس73125
خدمات کرایه دفترهاي اداري72112
خدمات کرایه دفترهاي بازرگانی72112
خدمات کرایه دوچرخه73240
خدمات کرایه دي وي دي73220
خدمات کرایه رستوران72112
خدمات کرایه روکش لوازم منزل73250
خدمات کرایه روکش مبل73250
خدمات کرایه زمین تنیس72112
خدمات کرایه زمین فوتبال72112
خدمات کرایه زمین گلف72112
بدون اپراتور -خدمات کرایه ژنراتور و توربین73129
ساختمان اداري  خدمات کرایه72112
ساختمان تجاري  خدمات کرایه72112
ساختمان تجاري و اداري  خدمات کرایه72112
ساختمان صنعتی  خدمات کرایه72112
ساختمان مسکونی  خدمات کرایه72111
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کاربري عمده آن مسکونی است  با چند کاربري که  هاي ساختمان  خدمات کرایه72111
خدمات کرایه سالن برگزاري مراسم72112
کرایه سالن تئاترخدمات 72112
خدمات کرایه سالن سینما72112
خدمات کرایه سالن نمایشگاه72112
هاي ورزشی خدمات کرایه سالن72112
خدمات کرایه سفره عقد73290
سوئیت مسکونی  خدمات کرایه72111
خدمات کرایه سواري، بدون راننده73111
خدمات کرایه سوله72112
سی ديخدمات کرایه 73220
 با خدمه  بار در ساحل  شناورهاي باري براي حمل  خدمات کرایه66022
 بار در ماوراي اقیانوسی با خدمه  شناورهاي باري براي حمل  خدمات کرایه66022
 هاي داخلی با خدمه خدمات کرایه شناورهاي باري در آب66024
 با خدمه  در ساحل   فله  صورت بار خشک به  شناورهاي حمل  خدمات کرایه66022
 در ماوراي اقیانوسی با خدمه   فله  صورت بار خشک به  شناورهاي حمل  خدمات کرایه66022
 با خدمه  شناورهاي خودکشش خدمات حمل و نقل آبی در ساحل  خدمات کرایه66022
 سی با خدمهشناورهاي خودکشش خدمات حمل و نقل آبی در ماوراي اقیانو  خدمات کرایه66022
 هاي داخلی با خدمه در آب  خدمات کرایه شناورهاي خودکشش66024
 هاي داخلی با خدمه گیري در آب خدمات کرایه شناورهاي ماهی66024
 با خدمه  گیري در ساحل شناورهاي ماهی  خدمات کرایه66022
 خدمهگیري در ماوراي اقیانوسی با  شناورهاي ماهی  خدمات کرایه66022
 با خدمه  آبی در ساحل  شناورهاي مسافري براي حمل  خدمات کرایه66021
 هاي داخلی با خدمه خدمات کرایه شناورهاي مسافري در آب66023
خدمات کرایه فیلم73220
بدون اپراتور -خدمات کرایه قایق73115
هاي تفریحی خدمات کرایه قایق73240
کاراوانخدمات کرایه 73117
 کارخانجات  خدمات کرایه72112
خدمات کرایه کامیون، بدون راننده73112
خدمات کرایه کامیونت با راننده66012
خدمات کرایه کانتینر73117
بدون اپراتور -خدمات کرایه کرجی73115
بدون اپراتور -خدمات کرایه کشتی73115
 هاي داخلی با خدمه آب در  کش هاي یدک خدمات کرایه کشتی66024
خدمات کرایه کفش73260
 اسکی روي آب  خدمات کرایه کفش73240
بدون اپراتور -خدمات کرایه کمباین73121
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خدمات کرایه کمپرسی با راننده66012
خدمات کرایه گاراژ اختصاصی72112
صندوق  خدمات کرایه گاو73123
اپراتوربدون  -خدمات کرایه گریدر73122
خدمات کرایه المپ73290
خدمات کرایه لباس داماد73260
خدمات کرایه لباس عروس73260
بدون اپراتور -خدمات کرایه لنج73115
خدمات کرایه لوازم آشپزي73230
خدمات کرایه لوازم عقد73290
خدمات کرایه لوازم موسیقی73290
خدمات کرایه لوازم ورزشی73240
بدون اپراتور - خدمات کرایه لودر73122
بدون اپراتور -تحریر  خدمات کرایه ماشین73123
بدون اپراتور -کاري خدمات کرایه ماشین جوش73122
زنی خدمات کرایه ماشین چمن73270
بدون اپراتور -خدمات کرایه ماشین زیراکس73123
بدون اپراتور -خدمات کرایه ماشین فتوکپی73123
بدون اپراتور -خدمات کرایه ماشین گودبرداري73122
آالت و تجهیزات خودکاربر خدمات کرایه ماشین73270
ها در منزل، باغ یا محوطه اي آالت و تجهیزات مورد استفاده غیر حرفه خدمات کرایه ماشین73270
بدون اپراتور -ابزار خدمات کرایه ماشین73129
بدون اپراتور -هاي محاسباتی ماشینخدمات کرایه 73123
استقرار کاروان  هاي ماهانه یا ساالنه مکان  خدمات کرایه72112
اداري  خدمات کرایه مبلمان73123
هاي مسکونی محل  خدمات کرایه72111
کشاورزي  مستغالت  خدمات کرایه72112
خدمات کرایه مغازه72112
هاي متحرک استقرار خانه  هاي مکان  خدمات کرایه72111
خدمات کرایه مالفه73250
خدمات کرایه موتورسیکلت73240
خدمات کرایه میز و صندلی73230
بدون راننده -بوس خدمات کرایه مینی73114
براي سایر اهداف  با راننده  بوس مینی  خدمات کرایه64118
مراسم ازدواجبراي   با راننده   بوس مینی  کرایه  خدمات64118
با راننده براي مراسم سوگواري  بوس مینی  کرایه  خدمات64118
 براي تماشاي مناظر با راننده  بوس کرایه مینی  خدمات64118
 سیاحتی با راننده  بوس مینی  کرایه  خدمات64118
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 به تور شهري با راننده  مربوط   بوس کرایه مینی  خدمات64118
بدون اپراتور -کرایه نقالهخدمات 73122
خدمات کرایه نوار ویدئو73220
خدمات کرایه وانت، بدون راننده73112
بار با راننده خدمات کرایه وانت66012
خدمات کرایه وسایل چراغانی73290
ویالهاي مسکونی  خدمات کرایه72111
 با خدمهزمانی   برنامه  هلیکوپترهاي باري بدون  خدمات کرایه66032
 زمانی با خدمه  هلیکوپترهاي باري داراي برنامه  خدمات کرایه66032
 زمانی با خدمه  برنامه  هلیکوپترهاي مسافربري بدون  خدمات کرایه66031
 زمانی با خدمه  هلیکوپترهاي مسافربري داراي برنامه  خدمات کرایه66031
بدون اپراتور -خدمات کرایه هواپیما73116
 زمانی با خدمه  برنامه  هواپیماي باري بدون  خدمات کرایه66032
زمانی با خدمه  هواپیماي باري داراي برنامه  خدمات کرایه66032
 زمانی با خدمه  برنامه  هواپیماي مسافربري بدون  خدمات کرایه66031
 خدمهزمانی با   هواپیماي مسافربري داراي برنامه  خدمات کرایه66031
ها و سایر کسورات خدمات کسر مالیات82223
خدمات کشبافی88214
دام  خدمات کشتار88110
خدمات کشتار طیور88110
خدمات کشتار کنترلی حیوانات وحشی86130
خدمات کشتار گاو88110
خدمات کشتار گوسفند88110
خدمات کشتار مرغ88110
طیورخدمات کشتارگاه صنعتی 88110
هاي شهرداري خدمات کشتارگاه91111
هاي فانوس کشتی  خدمات67990
هاي داخلی راه هاي فانوس آب کشتی  خدمات67512
هاي ساحلی و دریا هاي فانوس در آب کشتی  خدمات67511
کنی خدمات کشمش پاک88130
فیبر نوريهاي  هاي مخابراتی از جمله کابل کابل/ها خدمات کشیدن سیم54619
هاي داخلی خدمات کشیدن طرح براي دکوراسیون83911
هاي چوبی سابی کف خدمات کف54750
دوزي خدمات کفش88233
زنی بتونی خدمات کالف88536
هاي پرداخت ها و سایر حواله خدمات کلر چکها، سفته71593
بستانکار و انتقال مالکیت اوراق بهادار به وسیله کامپیوترخدمات کلر و تسویه براي تغییر و تبدیل بدهکار و 71523
ورزشی) هاي کمیته(هاي  خدمات کلوب96520
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ها و مراکز چندمنظوره خدمات کلوپ95999
کنی پاچه پاک خدمات کله88110
خدمات کلینیک پزشکی93122
پزشکی خدمات کلینیک دندان93123
خدمات کم کردن محصوالت86119
خدمات کمیسیون امور بانوان95994
کمک حقوقی  خدمات91270
خدمات کمک فنی براي انتقال سیستم کامپیوتري مشتري به مکانی جدید83132
هاي اجتماعی به پناهندگان و مهاجران خدمات کمک93590
هاي اجتماعی به قربانیان بالیا خدمات کمک93590
استان خدمات کمیسیون امور بانوان91111
خدمات کنترل از طریق زنگ خطر85230
خدمات کنترل اماکن عمومی شهر91111
ترافیک هوایی  برخاستن  خدمات کنترل67620
خدمات کنترل پارک خودرو85250
مسافري بین شهري) ترمینال(خدمات کنترل پایانه 67410
آهن مسافري راه) ترمینال(خدمات کنترل پایانه 67390
مسافري شرکت واحد) ترمینال(خدمات کنترل پایانه 67410
ترافیک هوایی  کنترل  خدمات67620
خدمات کنترل تردد قطارها67390
آهن خدمات کنترل تقاطع جاده و راه67390
آهن خدمات کنترل خط راه67390
خدمات کنترل خطوط هوایی هواپیماها67620
خدمات کنترل دسترسی85250
خدمات کنترل زاد و ولد91122
هاي ارزي کشور در سررسیدهاي مربوط ها و پرداخت داري حساب دریافت خدمات کنترل شرایط قراردادها و نگه71110
فرود ترافیک هوایی  خدمات کنترل67620
هاي عمرانی خدمات کنترل کیفی پروژه83330
خدمات کنترل مسیر حرکت قطارها67390
ات کندن کاغذ دیواريخدم54750
کاري روي چوب خدمات کنده88319
جات خدمات کنسرو کردن سبزي88130
تنان دریایی پوستان و نرم خدمات کنسرو کردن سخت88120
خدمات کنسرو کردن ماهی88120
خدمات کنسرو کردن میوه88130
خدمات کنفرانس اینترنتی84290
خدمات کنفرانس صوتی84190
خدمات کوتاه کردن مو97210
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گري خدمات کوزه88534
خدمات کوک کردن پیانو و کوک کردن سایر آالت موسیقی87290
ها و دیگر سازهاي موسیقی خدمات کوک کردن پیانو87290
خدمات کوک کردن مجدد ترانسفورماتورهاي الکتریکی87152
بري کوه  خدمات54330
قالیگیري  خدمات کیس88216
کشی فرش خدمات کیسه88216
)هوشمند(خدمات کیف پول الکترونیکی 71190
خدمات گازسوز کردن وسایل نقلیه موتوري88811
کاري مجدد جنگل خدمات گپه86140
خدمات گچ اندود کردن نماي بیرونی ساختمان54720
پزي خدمات گچ88535
کاري نماي بیرونی ساختمان خدمات گچ54720
ها خدمات گردآوري ترازنامه82221
هاي مالی خدمات گردآوري صورت82221
خدمات گردآوري فهرست مشتریان پستی و خدمات پستی85952
ها خدمات گردآوري و تحویل وجوه بانک85240
رادیویی یا تلویزیونی یا هاي  براي ایستگاه) دست نوشته، عکس، تصویر(خدمات گردآوري، تحقیق و تجسس و تأمین خبر 84420

هاي سینمایی شرکت
هاي خبري مانند  هاي خبري براي رسانه ها یا عکس نوشته خدمات گردآوري، تحقیق و تجسس و تأمین خبر در شکل دست84410

ها ها، نشریات ادواري و کتاب روزنامه
آن ها و مانند داري و بازیابی کتاب برداري، نگه خدمات گردآوري، فهرست84510
هاي دیجیتال هاي عمومی از جمله بایگانی بایگانی) داري و بازیابی برداري، نگه گردآوري، فهرست(خدمات گرداندن 84520
هاي دیجیتال هاي تاریخی از جمله بایگانی خدمات گرداندن بایگانی84520
هاي اسکی خدمات گرداندن سالن96990
دیگر امکانات تفریحیهاي رقص و  خدمات گرداندن سالن96990
خدمات گرفتن رطوبت بذر تا حد مناسب و مطمئن براي انبار کردن86112
هاي حمل مسافر بوس خدمات گرفتن عوارض از مینی91111
خدمات گره چینی چوب88319
خدمات گزارش اعتبار85910
هاي اعتبار تجاري خدمات گزارش نرخ85910
اعتبار شخصیهاي  خدمات گزارش نرخ85910
خدمات گشت امنیتی85250
خدمات گشت و بازرسی امنیتی85250
گشت هوایی بین المللی جهت تماشاي مناظر  خدمات64244
گشت هوایی جهت تماشاي مناظر  خدمات64134
گشت هوایی داخلی جهت تماشاي مناظر  خدمات64242
یا قرارداد  الزحمه حق  بر اساس) تور(هاي کامل  گشت  خدمات85524
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زیارتی) تور(هاي کامل  خدمات گشت85540
سیاحتی) تور(هاي کامل  خدمات گشت85540
دوزي خدمات گالبتون88219
قیچی براي صیقل دادن فلزات هاي به هم دوخته دم تکه -دوزي خدمات گالنس88219
خدمات گلچین خبرها، خدمات گلچین نشریات و غیره85991
خانه شهرداري خدمات گل91111
دوزي خدمات گل88219
زنی پارچه خدمات گل88213
اي و بلوري زنی روي اشیاي شیشه خدمات گل88531
زنی روي ظروف چینی و سفالی خدمات گل88534
زنی روي ظروف مالمین خدمات گل88520
کاري میادین شهرداري خدمات گل91111
امضاخدمات گواهی 82130
دوزي خدمات گوبلن88219
گودبرداري  خدمات54330
هاي شناور گویه  خدمات67990
هاي داخلی راه هاي شناور آب گویه  خدمات67512
هاي ساحلی و دریا هاي شناوردر آب گویه  خدمات67511
هاي  ، موسوم به آر پی جی، گیم)رول پلی(گذاري  هاي نقش شوند مانند گیم هایی که روي اینترنت بازي می خدمات گیم84391

ها هاي مخصوص بچه هاي کارتی و گیم هاي اکشن، گیم استراتژي، گیم
بافی خدمات گیوه88221
خدمات البراتوار عکاسی83820
خدمات الستیک کالسکه بچه88511
کاري ساختمان الک الکل  خدمات54730
کاري مبلمان خدمات الک الکل88901
روبی بندر و مرداب خدمات الي54232
روبی چاه و قنات الي  خدمات54341
روبی رودخانه خدمات الي54232
روبی سد خدمات الي54232
روبی کانال خدمات الي54232
دوزي خدمات لباس عروس88221
خدمات لباس کاردوزي88221
هاي خزدار کشباف و پوستهاي  جز لباس از پارچه به -دوزي خدمات لباس88221
خدمات لپه کردن حبوبات88161
کشی خدمات لجن94120
کشی و تخلیه چاه خدمات لجن94120
خدمات لوله بازکنی94120
مرکزي هاي کنترل گرمایش  کشی سیستم خدمات لوله54631
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کشی شوفاژ لوله  خدمات54631
کشی گاز بیرون کار خدمات لوله54640
کشی گاز داخل کار خدمات لوله54640
مطبوع  با خدمات نصب تهویه  کشی مرتبط خدمات لوله54632
با خدمات نصب سرماساز  کشی مرتبط خدمات لوله54632
 با خدمات نصب سرمایش  کشی مرتبط خدمات لوله54632
با خدمات نصب گرماساز  کشی مرتبط خدمات لوله54631
اهداف تجاري -خدمات لیزینگ71135
خدمات لیست حقوق82223
)سدر و کافور زدن(حنوط کردن  -خدمات مؤسسات کفن و دفن97320
)سند بالست کردن شیشه(کاري روي شیشه  خدمات مات88531
کاري لوازم لوستر خدمات مات88756
دوزي خدمات مادگی88221
خدمات مارک زدن جوراب88213
روي کفش کتانیخدمات مارک زدن 88233
خدمات ماساژ فیزیکی93193
بندي خدمات ماست88150
بافی خدمات ماسوره88212
کاري عمومی خدمات ماشین88732
هاي مسلح حفاظتی خدمات ماشین85240
خدمات مامایی93191
خدمات ماموگرافی93196
خدمات مانور قطارها67390
خدمات مانیکور97220
مبادله ارزهاي خارجی توسط دایره ارزي و غیره خدمات71592
هاي کشورهاي خارج داري نمونه اسکناس و مسکوکات کشور و بانک خدمات مبادله و نگه71110
خدمات مبارزه با سیل و دیگر بالیاي طبیعی91260
خدمات متخصصان قانونی85999
بندي نشده در جاي دیگر خدمات متخصصان مشاور طبقه85999
خدمات مجامع دانشجویی95995
، فضا براي وب پیج مشتري، ابزار الزم براي طراحی وب پیج در سطح ابتدایی، )ایمیل(خدمات مجانی مانند نامه الکترونیک 84221

افزارهاي جاسوسی، محافظت از شبکه  ها، محافظت در مقابل نرم محافظت در مقابل ویروس(افزارهاي امنیتی  ، نرم)چت(گفتگو 
و پشتیبانی فنی همراه با دسترسی به اینترنت با اینترنت باندباریک)) فایروال(داخلی 

، فضا براي وب پیج مشتري، ابزار الزم براي طراحی وب پیج در سطح ابتدایی، )ایمیل(خدمات مجانی مانند نامه الکترونیک 84222
افزارهاي جاسوسی، محافظت از شبکه  محافظت در مقابل نرمها،  محافظت در مقابل ویروس(افزارهاي امنیتی  ، نرم)چت(گفتگو 
و پشتیبانی فنی همراه با دسترسی به اینترنت باندپهن) فایروال(داخلی 

بخشی خدمات مجتمع خدمات توان93590
خدمات مجریان تلویزیون96310



      (CPC) 436

     
خدمات مجریان تور85540
خدمات مجلس شوراي اسالمی91111
ایجاد شده براي بازیابی و مشاوره، شامل فهرست مکاتبات) هاي دیتابیس(هاي اصلی آمار و ارقام یا اطالعات  مجموعهخدمات 83940
و خدمات نصب درهاي حفاظ دار) دزدگیر(خدمات مجهز کردن درهاي بیرونی به حفاظ 54760
اي و حق بیمه خدمات محاسبه خطرات بیمه71630
امنیتیخدمات محافظان 85250
ها خدمات محافظت از اشخاص و مکان85290
سوزي خدمات محافظت اموال تجاري در برابر آتش85250
خدمات محافظت اموال تجاري در برابر دزدي85250
سوزي خدمات محافظت اموال خصوصی در برابر آتش85250
خدمات محافظت اموال خصوصی دربرابر دزدي85250
سوزي اموال صنعتی در برابر آتش خدمات محافظت85250
خدمات محافظت اموال صنعتی در برابر دزدي85250
خدمات محافظت در برابر سرقت مغازه85210
خدمات محافظت شخصی85250
خدمات محافظتی خصوصی85250
خدمات محدود ارتباط راه دور تلفن ثابت84121
خدمات محضر ازدواج82130
ازدواج و طالقخدمات محضر 82130
خدمات محضر اسناد رسمی82130
خدمات محضر طالق82130
خدمات محل اسکان اتباع خارجی اردوگاه91111
هاي شهرداري داري از ماشین خدمات محل پارکینگ و نگه91111
هاي سرو کیک محل  خدمات63399
خدمات محلی تلفن ثابت غیر مسکونی بر اساس نوع ارتباط84121
خدمات محلی تلفن ثابت مسکونی بر اساس نوع ارتباط84121
خدمات محلی تلفن ثابت معمولی غیر مسکونی بر اساس سرویس شمارنده84121
خدمات محلی تلفن ثابت معمولی غیر مسکونی بر اساس نرخ ثابت84121
خدمات محلی تلفن ثابت معمولی مسکونی بر اساس سرویس شمارنده84121
خدمات محلی تلفن ثابت معمولی مسکونی بر اساس نرخ ثابت84121
خدمات محلی تلفن همراه84131
بانی خدمات محیط94900
خدمات ویژه تماس تلفنی -خدمات مخابراتی موبایل84132
دسترسی و استفاده -خدمات مخابراتی موبایل84131
سوارکردن نگین بر روي طال -کاري خدمات مخراج88902
خدمات مخلوط کردن چاي و ماته88169
بندي چاي خدمات مخلوط کردن و بسته88169
بافی خدمات مخمل88212



      (CPC)  437

     
آموزان استثنایی ابتدایی خدمات مدارس دانش92200
هاي مستقل خدمات مدل96310
خدمات مدیریت ارشد کشوري91111
تأمین از راه دور خدمات مرتبط با امنیتهاي امنیتی و یا  خدمات مدیریت از راه دور سیستم83161
هاي کیفیت دارو خدمات مدیریت برنامه91122
خدمات مدیریت بهینه ذخایر ارزي71110
دولت -عمومی  هاي بیمارستان  خدمات مدیریت91122
هاي ساخت و ساز خدمات مدیریت پروژه براي پروژه83330
ها یا آرشیتکتخدمات مدیریت پروژه توسط مهندسان 83330
سازي براي کارخانه و فرایندهاي صنعتی خدمات مدیریت پروژه در مورد ساختمان83330
سازي بناها خدمات مدیریت پروژه در مورد ساختمان83330
ها سازي سایر پروژه خدمات مدیریت پروژه ساختمان83330
مهندسی شهريسازي مربوط به کارهاي  خدمات مدیریت پروژه ساختمان83330
ریزي سایر امور  ها، تدارکات، تهیه برنامه زمانی و برنامه داري و کنترل هزینه بندي، حساب خدمات مدیریت پروژه شامل بودجه83190

کاران جز، بازرسی و کنترل کیفیت و غیره هاي پیمان سازي فعالیت اجرایی، هماهنگ
مدیریت اداري، همراه با یا بدون تأمین کارکنان مورد نیازخدمات مدیریت پروژه، شامل خدمات مدیریت و 83190
)انواع امتیاز و حق انحصاري(هاي صنعتی  خدمات مدیریت حقوق دارایی85999
)ها جز درامد فیلم به(ها  خدمات مدیریت حقوق نشر و درامد حاصل از آن85999
دولت -هاي پرستاري عمومی خانه  خدمات مدیریت91122
ها، دادهکاوي و معماري سیستم سازي داده ها، انطباق یا بهینه سازي داده ها شامل مدل خدمات مدیریت داده83159
خدمات مدیریت دارایی71541
)هاي بازنشستگی جز براي صندوق به(دیگران، در ازاي دستمزد یا کمیسیون) اوراق بهادار(هاي اسنادي  خدمات مدیریت دارایی71530
هاي مالی مدیریت دارایی خدمات71530
هاي امانت هاي مالی صندوق خدمات مدیریت دارایی71530
الزحمه یا قرارداد هاي تعاونی بر اساس حق هاي مالی صندوق خدمات مدیریت دارایی71530
الزحمه یا قرارداد گذاري بر اساس حق هاي سرمایه هاي مالی صندوق خدمات مدیریت دارایی71530
دولت -پزشکی عمومی  هاي دندان درمانگاه  ات مدیریتخدم91122
دولت -هاي عمومی  درمانگاه  خدمات مدیریت91122
خدمات مدیریت ذخایر ارزي دولت71110
یا قرارداد  الزحمه حق  خدمات مدیریت رسیدگی به امور مستأجران امالک اشتراک زمانی بر اساس72213
یا قرارداد  الزحمه حق  امور مستأجران بر اساسخدمات مدیریت رسیدگی به 72211
خدمات مدیریت روند فعالیت تجاري83117
پرداخت   عمدتاً غیر مسکونی هستند بر اساس  آپارتمانی چندواحدي اشتراک زمانی که  هاي ساختمان خدمات مدیریت 72213

یا قرارداد  الزحمه حق
یا قرارداد  الزحمه حق  عمدتاً مسکونی هستند بر اساس  نی چندواحدي اشتراک زمانی کهآپارتما  هاي ساختمان  خدمات مدیریت72213
یا قرارداد  الزحمه پرداخت حق  عمدتاً غیر مسکونی هستند بر اساس  آپارتمانی چندواحدي که  هاي ساختمان خدمات مدیریت 72212
یا قرارداد  الزحمه حق  عمدتاً مسکونی هستند بر اساس  آپارتمانی چندواحدي که  هاي ساختمان  خدمات مدیریت72211
یا   الزحمه پرداخت حق  عمدتاً غیر مسکونی هستند بر اساس  اشتراک زمانی که  چندمنظوره  هاي ساختمان  خدمات مدیریت72213
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قرارداد

یا قرارداد  الزحمه پرداخت حق  عمدتاً غیر مسکونی هستند بر اساس  که  چندمنظوره  هاي ساختمان  خدمات مدیریت72212
خدمات مدیریت سیاسی دهستان91111
هاي کامپیوتري خدمات مدیریت سیستم83162
خدمات مدیریت شبکه83161
خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی71640
خدمات مدیریت فنی و عمرانی شهرداري91111
یا قرارداد  الزحمه حق  اساس هاي مسکونی اشتراک زمانی بر محل  خدمات مدیریت72213
یا قرارداد  الزحمه حق  هاي مسکونی بر اساس محل  خدمات مدیریت72211
یا قرارداد  الزحمه حق  تجاري اشتراک زمانی بر اساس  مستغالت  خدمات مدیریت72213
یا قرارداد  الزحمه حق  تجاري بر اساس  مستغالت  خدمات مدیریت72212
یا قرارداد  الزحمه حق  صنعتی اشتراک زمانی بر اساس  مستغالت  مدیریتخدمات 72213
یا قرارداد  الزحمه حق  صنعتی بر اساس  مستغالت  خدمات مدیریت72212
یا قرارداد  الزحمه حق  کشاورزي اشتراک زمانی بر اساس  مستغالت  خدمات مدیریت72213
یا قرارداد  الزحمه حق  اساس کشاورزي بر  مستغالت  خدمات مدیریت72212
قرارداد  یا  الزحمه حق  هاي متحرک، مسکونی اشتراک زمانی بر اساس استقرار خانه  هاي خدمات مدیریت مکان72213
قرارداد  یا  الزحمه حق  هاي متحرک، مسکونی بر اساس استقرار خانه  هاي خدمات مدیریت مکان72211
دولت -هاي عمومی خانه نقاهت  خدمات مدیریت91122
خدمات مدیریت و اداره امالک و وجوه امانی71541
)هنري، علمی و تکنولوژیکی، تاریخی(ها  خدمات مدیریت و حفاظت براي انواع مجموعه96411
خدمات مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهري91111
اي ها براي تشخیص مشکالت شبکه افزار مرتبط به آن و سختهاي ارتباطی  خدمات مدیریت و نظارت بر شبکه83161
یا قرارداد  الزحمه حق  هاي آپارتمانی اشتراک زمانی بر اساس واحد  خدمات مدیریت72213
یا قرارداد  الزحمه حق  هاي آپارتمانی بر اساس واحد  خدمات مدیریت72211
یا قرارداد  الزحمه حق  مشترک بر اساس  واحدهاي مسکونی با مالکیت  خدمات مدیریت72213
یا قرارداد  الزحمه حق  اشتراک زمانی بر اساس  هاي ویالیی واحد  خدمات مدیریت72213
یا قرارداد  الزحمه حق  بر اساس  هاي ویالیی واحد  خدمات مدیریت72211
)سینمایی(خدمات مدیریتی براي حقوق فیلم 96140
جز آثار سینمایی و صوتی تصویري در ارتباط با آثار هنري، ادبی و موسیقی، بهخدمات مدیریتی 96290
هاي بیمه خدمات مذاکره درباره پرداخت خسارت71620
خدمات مذهبی براي فوت95910
خدمات ازدواج -خدمات مذهبی تخصصی95910
عشاي ربانی و دعا براي اموات -خدمات مذهبی تخصصی95910
غسل تعمید و غیره -ذهبی تخصصیخدمات م95910
خدمات مذهبی غسل تعمید95910
خدمات مذهبی مطالعه و قرائت خانه95910
ها خدمات مراقبت از روستا91111
 از سالمندان بستري در خانه  خدمات مراقبت93210
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هاي کوچک خدمات مراقبت از قبرها و قبرستان97310
 بستري در خانه  از مادران  خدمات مراقبت93210
خدمات مراقبت امنیتی85250
افراد بزرگسال -جسمی  روزي از افراد معلول مراکز شبانه  وسیله به  خدمات مراقبت93223
افراد جوان -جسمی  روزي از افراد معلول مراکز شبانه  وسیله به  خدمات مراقبت93222
افراد بزرگسال -ذهنی  از افراد معلولروزي  مراکز شبانه  وسیله به  خدمات مراقبت93223
افراد جوان -ذهنی  روزي از افراد معلول مراکز شبانه  وسیله به  خدمات مراقبت93222
وقت از افراد بزرگسال خدمات مراقبت تمام93304
وقت توسط مؤسسات اقامتی براي افراد بزرگسال داراي معلولیت در دیدن خدمات مراقبت تمام93223
وقت توسط مؤسسات اقامتی براي افراد بزرگسال داراي معلولیت در شنیدن خدمات مراقبت تمام93223
وقت توسط مؤسسات اقامتی براي افراد بزرگسال داراي معلولیت در صحبت کردن خدمات مراقبت تمام93223
لولیت در دیدنوقت توسط مؤسسات اقامتی براي افراد جوانی داراي مع خدمات مراقبت تمام93222
وقت توسط مؤسسات اقامتی براي افراد جوانی داراي معلولیت در شنیدن خدمات مراقبت تمام93222
وقت توسط مؤسسات اقامتی براي افراد جوانی داراي معلولیت در صحبت کردن خدمات مراقبت تمام93222
سالمندوقت توسط مؤسسات اقامتی براي افراد  خدمات مراقبت تمام93221
وقت مؤسسات اقامتی براي افراد بزرگسال داراي معلولیت جسمی یا فکري خدمات مراقبت تمام93223
وقت مؤسسات اقامتی براي افراد جوان داراي معلولیت جسمی یا فکري خدمات مراقبت تمام93222
روزي از کودکان غیر شبانه  خدمات مراقبت93510
کاري و ورود غیر  سوزي، سرقت، خراب از امالک صنعتی و تجاري خصوصی در مقابل خطرات آتشخدمات مراقبت و حراست 85250

قانونی
انداز داري از محوطه یا چشم خدمات مراقبت و نگه85970
از تولد زیر نظر ماما  هاي پزشکی پس خدمات مراقبت93191
هاي پزشکی قبل از تولد زیر نظر ماما خدمات مراقبت93191
جز مراکز آموزش ورزش خدمات مراکز آموزش علوم به92919
جز مراکز آموزش ورزش خدمات مراکز آموزش کامپیوتر به92919
جز مراکز آموزش ورزش خدمات مراکز آموزش موسیقی به92919
بزرگساالن -خدمات مراکز اقامت موقت بیماران روانی93303
کودکان و نوجوانان -روانی خدمات مراکز اقامت موقت بیماران93301
خدمات مراکز انتقال مواد غیر خطرناک قابل بازیافت94313
خدمات مراکز تخلیه پسماند94311
بزرگساالن -پریش خدمات مراکز دوران نقاهت روانی براي افراد روان93303
انکودکان و نوجوان -پریش خدمات مراکز دوران نقاهت روانی براي افراد روان93301
ها خدمات مراکز سالمندان و کودکان بیسرپرست شهرداري91111
خدمات مراکز سرگرمی و شهربازي96910
بزرگساالن -ماندگان ذهنی خدمات مراکز عقب93303
کودکان و نوجوانان -ماندگان ذهنی خدمات مراکز عقب93301
ها خدمات مراکز گسترش خدمات تولید و عمرانی استانداري91111
خدمات مربوط به آمارشناسان مشاور83939
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آموز خدمات مربوط به آموزش حیوانات دست97990
خدمات مربوط به اخذ گذرنامه68113
نامه خدمات مربوط به اخذ گواهی68113
خدمات مربوط به اداره امور باند پرواز فرودگاه67610
هاي پرواز خدمات مربوط به اداره امور محوطه67610
ها خدمات مربوط به اردوگاه بچه63130
 بزرگساالن  خدمات مربوط به اردوگاه63130
خدمات مربوط به اردوگاه جوانان63130
 خانواده  خدمات مربوط به اردوگاه63130
خدمات مربوط به ارزشیابی و ارتقاي پرسنل91191
عمومی  امنیت و  به انتشار اطالعات در مورد نظم  مربوط  خدمات91290
خدمات مربوط به ایجاد و تعیین مکان براي تبلیغات83611
بینی هوا هاي پیش خدمات مربوط به بررسی83430
هاي هواشناسی خدمات مربوط به بررسی83430
  هاي گواهی شده خدمات مربوط به بسته68113
ملی  پست  تشکیالت  ها و مبادالت پستی توسط نامه خدمات مربوط به تجزیه68111
نامه خدمات مربوط به تعویض گواهی68113
خدمات مربوط به تهیه نقشه زمین83421
خدمات مربوط به جلوگیري از رسوب لجن94120
خدمات مربوط به خودرو68113
خدمات مربوط به دانشمندان مشاور83939
گیر سیلهاي  خدمات مربوط به دفع فاضالب از طریق کانال94120
گیر هاي سیل خدمات مربوط به دفع فاضالب از کانال94120
خدمات مربوط به دندان مصنوعی93123
دانان مشاور خدمات مربوط به ریاضی83939
خدمات مربوط به شهرسازي شهرداري91111
بندي مشاغل خدمات مربوط به طبقه91191
ملی  پست  تشکیالت  خدمات مربوط به عملیات پستی توسط68111
خدمات مربوط به فروش کتاب، روزنامه، مجله و نشریات68113
خدمات مربوط به قبول آگهی جهت درج در روزنامه68113
خدمات مربوط به کارت سهمیه فشنگ68113
خدمات مربوط به کارت مجوز حمل سالح68113
صورت استخدام مشترک پشتیبانی اداري و سایر کارکنان بهخدمات مربوط به کاریابی براي تأمین کارکنان 85125
خدمات مربوط به کاریابی براي تأمین کارکنان پرستاري85124
صورت استخدام مشترک خدمات مربوط به کاریابی براي تأمین کارکنان پرستاري به85125
دمدتخدمات مربوط به کاریابی براي تأمین کارکنان پرستاري دائمی و بلن85123
خدمات مربوط به کاریابی براي تأمین کارکنان پرستاري موقت85122
خدمات مربوط به کاریابی براي تأمین کارکنان پشتیبانی موقت قابل تبدیل به دائم اداري و سایر کارکنان85124
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کارکنان خدمات مربوط به کاریابی براي تأمین کارکنان دائمی و بلندمدت پشتیبانی اداري و سایر85123
خدمات مربوط به کاریابی براي تأمین کارکنان دائمی و بلندمدت صنعتی یا بازرگانی85123
صورت استخدام مشترک خدمات مربوط به کاریابی براي تأمین کارکنان صنعتی یا بازرگانی به85125
خدمات مربوط به کاریابی براي تأمین کارکنان صنعتی یا بازرگانی قراردادي85121
خدمات مربوط به کاریابی براي تأمین کارکنان موقت پشتیبانی اداري و سایر کارکنان85122
خدمات مربوط به کاریابی براي تأمین کارکنان موقت صنعتی یا بازرگانی85122
کارکنانخدمات مربوط به کاریابی براي تأمین کارکنان موقت قابل تبدیل به دائم پشتیبانی اداري و سایر 85124
خدمات مربوط به کاریابی براي تأمین کارکنان موقت قابل تبدیل به دائم صنعتی یا بازرگانی85124
خدمات مربوط به گزینش پرسنل91191
خدمات مربوط به متخصصان فنی مشاور83939
ها کش ها و زه داري آبریزگاه خدمات مربوط به مرمت و نگه94120
ها کش ها و زه از آبریزگاه  داري مرمت و نگهخدمات مربوط به 94590
خدمات مربوط به معالجه و درمان آبزیان83590
خدمات مربوط به معالجه و درمان زنبورها83590
خدمات مربوط به مهندسی آب83329
 هاي گواهیشده خدمات مربوط به نامه68113
خدمات مربوط به واکسیناسیون طیور83590
مربوط کاریابی براي تأمین کارکنان پرستاري خدمات85123
 ورزش  مربیان  خدمات96620
خدمات مرتبط با پرورش و تکثیر ماهی خوراکی در کارگاه یا مزرعه86150
تر در مکان آلوده شده خدمات مرتبط با پیشگیري از آلودگی بیشتر یا گسترده94420
رسنل نظامی در میادین جنگخدمات مرتبط با تدارک تجهیزات براي پ91240
خدمات مرتبط با تدارک تدارکات براي پرسنل نظامی در میادین جنگ91240
خدمات مرتبط با تدارک خدمات بهداشت و سالمت براي پرسنل نظامی در میادین جنگ91240
ها براي پرسنل نظامی در میادین جنگ خدمات مرتبط با تدارک سازه91240
مرتبط با تربیت حیوانات مورد استفاده براي ورزش و سرگرمیخدمات 96620
خدمات مرتبط با چاپ89122
خدمات مرتبط با شیالت و خدمات اجرایی مربوط به مراکز پرورش ماهی86150
خدمات مرتبط با فعالیت استخراج معدن86219
خدمات مرتبط با فعالیت شکار86130
هاي درخت در مسیرهاي جنگلی درختان مانند انداختن، بریدن، پوست کندن، حمل تنهخدمات مرتبط با قطع 86140
جایی درخت، تنک کردن، تهیه فهرست اقالم گیاهی  خدمات مرتبط با گسترش و پرباري جنگل مانند پیوند، بازکاشت یا جابه86140

سوزي ، مراقبت در قبال آتش)الواري(موجود در جنگل، ارزیابی چوب 
گیري و صید آبزیان خدمات مرتبط با ماهی86150
هاي اعتباري و بانکی خدمات مرتبط با معامالت توسط انواع کارت71593
اي خدمات مرحله اول آموزش متوسطه، فنی و حرفه92320
خدمات مرصعکاري88902
خدمات مرکز آموزش شهرداري91111
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بخشی ذهنی خدمات مرکز آموزش و توان93590
خدمات مرکز پذیرش، درمان و بازتوانی معتادان خودمعرف93590
هاي شهري شهرداري خدمات مرکز حمل و تخلیه زباله91111
زده خدمات مرکز ستاد بازسازي مناطق جنگ91111
خدمات مرکز سفارشات تلفنی85931
خدمات مرمت آثار هنري96320
خدمات مرمت پارچه88213
و رتوش عکس خدمات مرمت83815
خدمات مرواریددوزي88219
زنی در  سنجی و مذاکره و چانه خدمات مساعدت در انتخاب و تعیین مکان، جست و جو براي محل برگزاري، امکان85962

هاي تجاري نمایشگاه
ها زنی در همایش چانهسنجی و مذاکره و  خدمات مساعدت در انتخاب و تعیین مکان، جست و جو براي محل برگزاري، امکان85961
خدمات مسافربرهاي راهی64116
خدمات مستخدم شخصی98000
خدمات مسیري مسافربرهاي شخصی64116
خدمات مش زدن مو97210
هاي استان خدمات مشارو فنی شهرداري91111
یا قرارداد  الزحمه حق  خدمات مشاور امالک و مستغالت بر اساس72230
مشاوران و مذاکره کنندگان براي پیش بردن امور ادغام و تملکخدمات 71511
خدمات مشاوره آمارشناسان83939
خدمات مشاوره آي تی83131
خدمات مشاوره امنیتی85220
خدمات مشاوره بازنشستگی71690
خدمات مشاوره پشتیبانی در زمینه انبارکردن83116
توزیع و حمل خدمات مشاوره پشتیبانی در زمینه83116
خدمات مشاوره پشتیبانی در زمینه مدیریت موجودي83116
داري خدمات مشاوره پشتیبانی در زمینه نگه83116
خدمات مشاوره تخصصی امنیتی85220
محیطی هاي زیست خدمات مشاوره تدوین سیاست83931
خدمات مشاوره تضمینی امنیتی85220
ها در مواردي چون ادغام، تملک، فعالیت تجاري مشترک، اتحاد استراتژیک،  تجدید سازمان شرکتخدمات مشاوره توسعه و 83111

سازي ایجاد تنوع، خصوصی
یا قرارداد  الزحمه حق  خدمات مشاوره تهیه مسکن بر اساس72230
خدمات مشاوره حقوقی و خدمات وابسته در مورد قانون جنایی82110
هاي قانون غیر از حقوق جزا هاي دادرسی قضایی در خصوص سایر زمینه و وکالت در روشخدمات مشاوره حقوقی 82120
هاي مدیره و غیره قضایی، هیأت هاي داوري شبه  هاي کیفري هیأت خدمات مشاوره حقوقی و وکالت در رویه82120
گذاري خدمات مشاوره در امور سرمایه71591
پیشرفت کارکنانخدمات مشاوره در زمینه آموزش و 83113
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هاي خودکار خدمات مشاوره در زمینه اتوماسیون اداري، مانند انتخاب و نصب سیستم83115
ها ها و روش خدمات مشاوره در زمینه ارتقاي سیستم83115
ار و موازین کارریزي جریان ک هاي دفتري و خدماتی، مانند چیدمان دفتر کار، برنامه خدمات مشاوره در زمینه ارتقاي فعالیت83115
گیري و ارزیابی عملکرد الزحمه، مزایا، اندازه خدمات مشاوره در زمینه استخدام، حق83113
الزحمه کارکنان و عدالت  هایی چون بهداشت و سالمت، ایمنی، حق خدمات مشاوره در زمینه انطباق با مقررات دولتی در زمینه83113

در استخدام
زمینه ایمنی، امنیت و حفاظت در محیط کارخانه یا کارگاهخدمات مشاوره در 83115
ریزي براي جایگزینی خدمات مشاوره در زمینه برنامه83113
خدمات مشاوره در زمینه بودجه خانوار93530
خدمات مشاوره در زمینه توسعه سازمانی83113
کشاورزيخدمات مشاوره در زمینه خدمات کارشناسان و اقتصاددانان 83115
هاي کمک به کارکنان هاي کمک به کارکنان برکنار شده در یافتن مشاغل جدید و طرح خدمات مشاوره در زمینه روش83113
خدمات مشاوره در زمینه ممیزي منابع انسانی83113
هاي آماري خدمات مشاوره در زمینه83939
بندي نشده در جاي دیگر طبقههاي مدیریت،  خدمات مشاوره در سایر زمینه83116
خدمات مشاوره در مورد زیبایی97220
شناسی خدمات مشاوره روان93199
محیطی خدمات مشاوره زیست83931
هاي آب خدمات مشاوره سازه83310
ها افزار و هماهنگی سیستم خدمات مشاوره سخت83131
غیرهدانان، آمارشناسان و  خدمات مشاوره علمی ریاضی83939
خدمات مشاوره فنی آي تی83131
خدمات مشاوره فنی ساختمانی83310
خدمات مشاوره مالی71591
هاي  هاي ارزشیابی، روش هاي مرتبط با ادغام، تملک و غیره، مانند ارایه توصیه در مورد روش خدمات مشاوره مالی در زمینه83112

المللی هاي کنترل و مالیه بین پرداخت، روش
خدمات مشاوره مدیریت بازاریابی83114
گذاري خدمات مشاوره مدیریت در سیاست83111
خدمات مشاوره مدیریت زباله83931
خدمات مشاوره مدیریت زنجیره عرضه و سایر موارد خدمات مشاوره مدیریت83116
هاي اجرایی خدمات مشاوره مدیریت فعالیت83115
منابع انسانیخدمات مشاوره مدیریت 83113
خدمات مشاوره مدیریت منابع طبیعی83931
خدمات مشاوره معماري و پیش طراحی83211
خدمات مشاوره معماري و تهیه نقشه اولیه83211
خدمات مشاوره مهندسی83310
مهندسیخدمات مشاوره مهندسی ارایه شهادت توسط یک شاهد با تکیه بر تجربه، آموزش، مهارت یا دانش 83310
هاي با مشکل مواجه شده براي تشخیص عوامل مسبب ها یا سازه خدمات مشاوره مهندسی تحقیقات مهندسی در مورد سیستم83310
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هاي جدید و قدیمی تجاري،  هاي ساختمان ها و انجام مطالعات مرتبط با پروژه ها، نقشه خدمات مشاوره مهندسی تهیه طرح83321

هاي اداري،  هاي چندمنظوره با کاربري عمدتاً تجاري، عمومی و سازمانی مانند ساختمان اختمانشامل س(عمومی و سازمانی 
ها،  ها، مدارس، مساجد، زندان هاي اتوبوس و کامیون، بیمارستان ها و انبارها، پایانه ها، پمپ بنزین ها و رستوران مراکز خرید، هتل

)ها ها و موزه هاي ورزشی یا نمایشی، کتابخانه ها، سالن استادیوم
ها خدمات مشاوره مهندسی تهیه نقشه اولیه براي سایر پروژه83310
هاي مهندسی شامل تحلیل خط مشی، مطالعات و  ها در مورد اصول و روش خدمات مشاوره مهندسی راهنمایی مشتري83310

هاي نظارتی بررسی
مسکونی، تجاري، عمومی یا سازمانی خاصهاي  هاي ساختمان خدمات مشاوره مهندسی مرتبط با پروژه83321
خدمات مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیه بناها83310
ها و فرایندهاي صنعتی خدمات مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیه کارخانه83310
خدمات مشاوره مهندسی و تهیه نقشه اولیه کارهاي مهندسی عمران83310
افزار خدمات مشاوره نرم83131
ها خدمات مشاوره و تهیه صورت مالیاتی شرکت82310
ها ریزي مالیات مربوط به به شرکت خدمات مشاوره و طرح82310
خدمات مشاوره و کمک اجرایی در زمینه تحلیل و تنظیم روش بازاریابی83114
هاي توزیع گذاري، تبلیغات و کانال قیمتهاي خدمات مشتري،  خدمات مشاوره و کمک اجرایی در زمینه تنظیم برنامه83114
هاي توزیع دهی کانال خدمات مشاوره و کمک اجرایی در زمینه سازمان83114
خدمات مشاوره و کمک اجرایی در زمینه مدیریت فروش و آموزش کارکنان فروش83114
هاي مربوط به جرم و جنایت خدمات مشاوره و وکالت حقوقی مرتبط با پرونده82110
هاي مربوط به قتل خدمات مشاوره و وکالت حقوقی مرتبط با پرونده82110
خدمات مشاوره و وکالت حقوقی مرتبط با حقوق جزا82110
هاي حقوق خدمات مشاوره و وکالت حقوقی مرتبط با سایر حوزه82120
در ) مدارک، افراد شاهد، افراد متخصص امر و غیرهدفاع، جست و جو براي شواهد و (خدمات مشاوره، وکالت و خدمات مرتبط 82110

ارتباط با حقوق جزا
هاي قضایی و شبه قضایی مربوط به قوانین مدنی، قوانین  خدمات مشاوره، وکالت و سایر خدمات حقوقی مرتبط براي پرونده82120

جز حقوق جزا ههاي قانون، ب المللی، قوانین نظامی و سایر حوزه اداري، قانون اساسی، قوانین بین
 قید التزام  به  افراد آزاد شده  به  شده  اي ارایه مشاوره  خدمات93590
سرمیبرند  به  تعلیق  در دوره  افرادي که  به  شده  اي ارایه مشاوره  خدمات93590
به مددجویان  اي ازدواج مشاوره  خدمات93590
ها ها و برنامه شهادت تخصصی، ارزیابی سیاستریزي شهري مانند  اي برنامه خدمات مشاوره83221
)پیشگیري از گسستگی خانواده(هاي داراي اختالف  خانواده  اي به مشاوره  خدمات93520
)مورد سوء استفاده(دیده اجتماعی  اي به کودکان آسیب مشاوره  خدمات93520
اي بیمه و بازنشستگی خدمات مشاوره71690
ي پزشکیا مشاوره  خدمات93121
اي پزشکی کودکان مشاوره  خدمات93122
اي جراحی خدمات مشاوره93122
اي هاي بودجه داري و بودجه بندي و کنترل هاي حساب اي در زمینه ایجاد سیستم خدمات مشاوره83112
هاي مدیریتی ها و کنترل اي در زمینه بهبود بخشیدن گزارش خدمات مشاوره83111
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اي در زمینه پزشکی زنان و زایمان زیر نظر پزشک متخصص مشاورهخدمات 93122
اي در زمینه پزشکی کودکان خدمات مشاوره93122
گذاري اي در زمینه تجزیه و تحلیل پیشنهادهاي سرمایه خدمات مشاوره83112
اي در زمینه تعریف سیستم اطالعات مدیریت خدمات مشاوره83111
در زمینه تعیین ساختار سازمانیاي  خدمات مشاوره83111
ها اي در زمینه تنظیم و تدوین سیاست خدمات مشاوره83111
هاي افزایش سود اي در زمینه تهیه طرح خدمات مشاوره83111
اي در زمینه خدمات مختلف پزشکی خدمات مشاوره93122
پزشکی اي در زمینه روان خدمات مشاوره93122
دهی حقوقی در زمینه سازمان اي خدمات مشاوره83111
ها اي در زمینه سایر موضوعات مورد توجه خاص مدیریت ارشد سازمان خدمات مشاوره83111
هاي تجاري بسیار مهم اي در زمینه طرح خدمات مشاوره83111
شناسی اي در زمینه عصب خدمات مشاوره93122
ها اي در زمینه مدیریت دارایی خدمات مشاوره83112
اي مناسب اي در زمینه مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی، تعیین ساختار سرمایه خدمات مشاوره83112
اي در زمینه ممیزیهاي مدیریتی خدمات مشاوره83111
اي زایمان زیر نظر ماما مشاوره  خدمات93191
شناسی و ژئوفیزیکی اي زمین خدمات مشاوره83411
افزار ها و نرم یستماي س خدمات مشاوره83131
شناسی عصب اي  مشاوره  خدمات93122
اي مدیریت تولید خدمات مشاوره83116
 اطفال  رشد  به  اي مربوط مشاوره  خدمات93520
افزار کامپیوتر اي مربوط به نصب سخت خدمات مشاوره83131
اي معماري خدمات مشاوره83211
)منظر(انداز  چشماي معماري  خدمات مشاوره83231
افزار کامپیوتر اي نصب سخت خدمات مشاوره83131
اي و مدیریت عمومی خدمات مشاوره83111
اي و مدیریت مالی خدمات مشاوره83112
اي و مدیریت منابع انسانی خدمات مشاوره83113
بري چوب خدمات مشبک88319
اصالح آب سطحی در یک مکان آلوده شده، مطابق با قوانین و مقررات هاي مصوب براي  خدمات مشتمل بر اجراي طرح94412

مربوطه
هاي مصوب براي اصالح خاک و آب زیرزمینی در یک مکان آلوده شده، مطابق با قوانین و  خدمات مشتمل بر اجراي طرح94413

مقررات مربوطه
مکان آلوده شده، مطابق با قوانین و مقررات مربوطههاي مصوب براي اصالح هوا در یک  خدمات مشتمل بر اجراي طرح94411
)مانند، اقالم تبلیغاتی، اقالم اطالعاتی و سایر اقالم(خدمات مشتمل بر ارسال اقالم 85953
خدمات مشتمل بر بستن قالب و آرماتوربندي54540
منابعهاي اسم و آدرس براي تهیه دفتر تلفن و سایر  خدمات مشتمل بر تهیه فهرست85952
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ها و مؤسسات تجاري خدمات مشتمل بر گزارش کردن درجه اعتبار افراد و بنگاه85910
حساب یا قبض، چک، قرارداد و سفته و ارسال وجوه وصول شده براي مشتري خدمات مشتمل بر وصول صورت85920
خدمات مشورتی معماري و قبل از طراحی83211
خدمات مشورتی و عمرانی روستا91111
با تیم مدیریتی سازمان مشتري، تهیه مشخصات شغلی، انجام تحقیقات پایه و آگهی کردن براي یافتن   خدمات مصاحبه85111

متقاضیان واجد شرایط، انجام ترتیبات الزم براي مصاحبه، صحبت و توافق براي میزان حقوق و انجام مراحل تکمیلی استخدام
نخدمات مصاحبهکنندگان تلویزیو96310
خدمات مطب پزشکی تخصصی93122
خدمات مطب پزشکی عمومی93121
خدمات مطب پوست و مو93122
پزشکی خدمات مطب چشم93122
خدمات مطب خون و انکولوژي93122
خدمات مطب ریوي93122
خدمات مطب زنان و زایمان93122
خدمات مطب غدد و متابولیسم93122
مجاري ادرارخدمات مطب کلیه و 93122
خدمات مطب گوارش93122
خدمات مطب گوش، حلق و بینی93122
خدمات مطب متخصص قلب وعروق93122
خدمات معادل آموزش کاردانی92919
خدمات معادل آموزش کارشناسی ارشد کارکنان92919
خدمات معادل آموزش کارشناسی کارکنان92919
ها دام خدمات معالجه و درمان انواع83520
خدمات معالجه و درمان حیوانات وحشی و پرندگان83590
خدمات معالجه و درمان زنبورها83590
خدمات معالجه و درمان طیور83590
خدمات معاونت اجتماعی شهرداري منطقه91111
شهرداري -خدمات معاونت امور اجتماعی و حمل و نقل و ترافیک91111
)سرا، سینما و تئاترهاي زیر نظر شهرداري فرهنگ(امور فرهنگی و هنري شهرداري خدمات معاونت 91111
خدمات معاونت خزانه استان91111
خدمات معاونت عمرانی استانداري91111
اي یا  دهها و سایر وسایل نقلیه جا ها، وانت ها، کامیون ها، اتوبوس اي خودروهاي سواري، موتورسیکلت خدمات معاینه فنی دوره83444

خیابانی
اي یا خیابانی خدمات معاینه فنی وسایل نقلیه جاده83444
کاري خدمات معرق88319
خدمات معماري احیاي تاریخی83214
هاي اماکن مربوط به حمل و نقل و توزیع خدمات معماري براي پروژه83213
هاي آموزشی هاي ساختمان خدمات معماري براي پروژه83213
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هاي اداري هاي ساختمان خدمات معماري براي پروژه83213
هاي صنعتی هاي ساختمان خدمات معماري براي پروژه83213
هاي ساختمانی غیر مسکونی خدمات معماري براي پروژه83213
هاي ساختمانی مسکونی خدمات معماري براي پروژه83212
ها و رستوران) فروشی خرده(ها  هاي فروشگاه خدمات معماري براي پروژه83213
هاي مراکز بهداشتی درمانی خدمات معماري براي پروژه83213
هاي مراکز سرگرمی، تفریحی و امور فرهنگی خدمات معماري براي پروژه83213
اي هاي مسکونی تک خانواده خدمات معماري براي پروژه83212
اي ه خانوادهاي مسکونی چند  خدمات معماري براي پروژه83212
هاي ساختمانی غیر مسکونی خدمات معماري براي سایر پروژه83213
ها و مراکز همایش خدمات معماري براي هتل83213
ها و مدارک ساخت و ساز خدمات معماري تهیه طرح83211
انداز خدمات معماري چشم83232
ها و مناطق طبیعی ساختمانی، پارکانداز براي امکانات تفریحی غیر  خدمات معماري چشم83232
هاي ساختمانی غیر مسکونی انداز براي پروژه خدمات معماري چشم83232
هاي ساختمانی مسکونی انداز براي پروژه خدمات معماري چشم83232
هاي باز هاي مراکز تفریحی و محوطه انداز براي پروژه خدمات معماري چشم83232
هاي مسکونی تک خانواده انداز براي پروژه چشمخدمات معماري 83232
هاي مسکونی چند خانواده انداز براي پروژه خدمات معماري چشم83232
هاي واحدهاي مسکونی مجزا انداز براي پروژه خدمات معماري چشم83232
هاي آموزشی انداز براي ساختمان خدمات معماري چشم83232
)محل استقرار شرکت(هاي شرکتی  براي ساختمانانداز  خدمات معماري چشم83232
هاي ساختمانی غیر مسکونی انداز براي سایر پروژه خدمات معماري چشم83232
هاي باز هاي مراکز تفریحی و محوطه انداز براي سایر پروژه خدمات معماري چشم83232
تادیبانداز براي مؤسسات مراقبت بهداشتی و حبس و  خدمات معماري چشم83232
انداز براي مراکز شهري و میادین عمومی خدمات معماري چشم83232
هاي تفریحی سراها یا هتل انداز براي مهمان خدمات معماري چشم83232
سازي زمین و تعدیل عوارض زمین مانند طرح تمیز کردن و هموار کردن زمین، طرح  انداز شامل آماده خدمات معماري چشم83232

فشانی محوطه کنترل فرسایش و رسوب، طرح دیوار حائل و طرح شبکه آب کشی، طرح زه
انداز شامل تسهیل دسترسی به مکان مورد نظر مانند طرح روشنایی، طرح نصب عالئم راهنما، طرح  خدمات معماري چشم83232

هاي مختلف دسترسی اي یا کنارگذر و طرح کشیدن مسیر کناره
هاانداز خدمات معماري چشم83231
خدمات معماري زیباسازي83231
خدمات معماري فضاي سبز83231
خدمات معماري مبتنی بر الزامات قانونی براي حفظ یا احیاي هویت تاریخی یک بنا83214
خدمات معین کردن نقش در تئاتر85999
خدمات مقابله با سیل و بالیاي طبیعی91260
سازي خاک مقاوم  خدمات54232
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 سازي ساختمان در برابر رطوبت مقاوم  خدمات54530
هاي تلفنی ثابت به یا از مقاصد داخل و خارج از کشور خدمات مقدور نمودن تماس84121
خدمات مقواسازي88321
با تلفن ثابت) Three-way calling(خدمات مکالمه کنفرانس 84122
خدمات مکانوتراپی93193
)GPS(رادیویی یابی  خدمات مکان67990
هاي داخلی راه آب) GPS(یابی رادیویی  خدمات مکان67512
هاي ساحلی و دریا در آب) GPS(یابی رادیویی  خدمات مکان67511
دوزي خدمات ملیله88219
کاري ملیله -سازي خدمات ملیله88902
اي خدمات تولید اشیاي نقره -کاري خدمات ملیله88902
ممیزي مالیخدمات 82210
خدمات مناطق ثبت احوال91111
خدمات مناطق محروم91111
کاري خدمات منبت88319
کاري روي چوب کاري و کنده خدمات منبت88319
جات خدمات منجمد کردن سبزي88130
خدمات منجمد کردن میوه88130
تنان دریایی پوستان و نرم خدمات منجمدکردن سخت88120
خدمات منجمدکردن گوشت88110
خدمات منجمدکردن ماهی88120
دوزي خدمات منجوق88219
خدمات منشی تلفنی85931
تلفن ثابت) call answer(خدمات منشی تلفنی 84122
موبایل) call answer(خدمات منشی تلفنی 84132
گري خدمات منشی85954
ها خدمات منگنه کردن کتاب89122
موتوري شهرداري خدمات شهري خدمات91111
خدمات موزه آستان قدس رضوي96411
خدمات موزه جنگ96411
خانه کشتی  خدمات موزه96411
خدمات موزه شهدا96411
خدمات موزه فرش96411
خدمات موزه قرآن96411
هاي اقوام مختلف خدمات موزه لباس96411
خدمات موزه ملی ایران96411
خدمات موزه ملی بانک96411
خدمات موزه نجوم96411
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خدمات موزه هنرهاي معاصر96411
هاي تاریخ طبیعی خدمات موزه96411
)…پست، پول، تمبر، اتومبیل، صنعت برق و(هاي تخصصی  خدمات موزه96411
هاي تکنولوژي خدمات موزه96411
هاي جواهرات خدمات موزه96411
…هاي ظروف نقره، سرامیک و موزهخدمات 96411
هاي نظامی خدمات موزه96411
هاي هنر خدمات موزه96411
 مومیایی کردن  خدمات97320
خدمات مونتاژ بردهاي الکترونیک88741
نوارهاي ویدئویی  خدمات مونتاژ فیلم96131
هاي سینمایی خدمات مونتاژ فیلم96131
قطعات پالستیکیخدمات مونتاژکاري روي 88520
خدمات مهر زدن مرسوالت پستی85953
هاي برق خدمات مهندسی براي پروژه83324
کشی آب و فاضالب هاي تصفیه و زه خدمات مهندسی براي پروژه83327
هاي حمل و نقل خدمات مهندسی براي پروژه83323
هاي ساختمانی خدمات مهندسی براي پروژه83321
هاي صنعتی و تولیدي مهندسی براي پروژهخدمات 83322
هاي مخابراتی و رادیو تلویزیونی خدمات مهندسی براي پروژه83325
)خطرناک و غیر خطرناک(هاي مدیریت زباله  خدمات مهندسی براي پروژه83326
ها خدمات مهندسی براي سایر پروژه83329
سات بهداشتیرسانی و تأسی هاي آب خدمات مهندسی براي طرح83327
هاي ایجاد صنایع تولیدي خدمات مهندسی براي طرح83322
خدمات مهندسی براي کارهاي مهندسی شهري83321
خدمات مهندسی بناها83321
خدمات مهندسی بناها در حین مرحله ساخت و نصب83321
سازي و نصب وسایل ها در حین مرحله ساختمان خدمات مهندسی پروژه83329
هاي  ها، از جمله بزرگراه ها و خیابان  ها، جاده ها و انجام مطالعات مرتبط با بزرگراه ها، نقشه خدمات مهندسی شامل تهیه طرح83323

مرتفع مورد استفاده وسایل نقلیه موتوري
يها و انجام مطالعات مرتبط با بنادر دریایی و درون مرز ها، نقشه خدمات مهندسی شامل تهیه طرح83323
هاي حمل و نقل فضایی ها و انجام مطالعات مرتبط با پروژه ها، نقشه خدمات مهندسی شامل تهیه طرح83323
هاي حمل و نقل نفت و گاز ها و انجام مطالعات مرتبط با پروژه ها، نقشه خدمات مهندسی شامل تهیه طرح83323
ها ها و تونل مطالعات مرتبط با پلها و انجام  ها، نقشه خدمات مهندسی شامل تهیه طرح83323
آهن هاي راه ها و تونل ها و انجام مطالعات مرتبط با پل ها، نقشه خدمات مهندسی شامل تهیه طرح83323
ها،  ها مانند استراحتگاه ها و انجام مطالعات مرتبط با تسهیالت جنبی جاده ها، نقشه خدمات مهندسی شامل تهیه طرح83323

هاي عوارض شهها و گی باسکول
هاي مرتبط ها و انجام مطالعات مرتبط با خطوط ریلی و سازه ها، نقشه خدمات مهندسی شامل تهیه طرح83323
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بندي نشده در جاي  هاي حمل و نقل طبقه ها و انجام مطالعات مرتبط با سایر پروژه ها، نقشه خدمات مهندسی شامل تهیه طرح83323

دیگر
ها و انجام مطالعات مرتبط با سایر تأسیسات مربوط به هوانوردي ها، نقشه شامل تهیه طرحخدمات مهندسی 83323
هاي حمل و نقل انبوه مانند قطار سبک  ها و انجام مطالعات مرتبط با سیستم ها، نقشه خدمات مهندسی شامل تهیه طرح83323

یا مترو) ریل الیت(
هاي هواپیما ها، باندهاي پرواز، آشیانه ها و انجام مطالعات مرتبط با فرودگاه ها، نقشه خدمات مهندسی شامل تهیه طرح83323
ها و سدهایی با کاربرد  بندها، کانال ها، آب ها و انجام مطالعات مرتبط با لنگرگاه ها، نقشه خدمات مهندسی شامل تهیه طرح83323

عمدتاً حمل و نقل
 مهندسی صوت خدمات 96111
مهندسی عمران در حین مرحله ساخت و نصبخدمات 83329
خدمات مهندسی کارخانه و فرایندهاي صنعتی در حین مرحله ساخت و نصب83322
هاي  هاي اتمی، انهدام عامل هاي خطرناک مانند مدیریت زباله خطرسازي زباله هاي بی خدمات مهندسی مرتبط با برنامه83326

هاي زیرزمینی و رفع آلودگی مناطق آلوده شده سازي آب مدل شیمیایی، بازآمایی اراضی سابقا صنعتی،
آوري، تصفیه، بازیافت و دفع هواي آلوده، فاضالب و زباله جامد صنعتی هاي جمع خدمات مهندسی مرتبط با برنامه83326
هاي توزیع گاز و بخار طبیعی خدمات مهندسی مرتبط با پروژه83329
أسیسات تولید برقخدمات مهندسی مرتبط با ت83324
خدمات مهندسی مرتبط با تأسیسات تولید برق از انرژي آب جاري از بلندي83324
اي خدمات مهندسی مرتبط با تأسیسات تولید برق از انرژي هسته83324
هاي فسیلی مانند نفت و گاز سنگ و سایر سوخت خدمات مهندسی مرتبط با تأسیسات تولید برق از زغال83324
گرماي (ها مانند، انرژي خورشیدي، انرژي باد، انرژي ژئوترمال  خدمات مهندسی مرتبط با تأسیسات تولید برق از سایر انرژي83324

تأسیسات کارگاهی یا خانگی تولید برق که مازاد آن به شبکه منتقل ) (کوجنریشن(، شامل تأسیسات هم تولیدي )درون زمین
)شود می

هاي آهن و فوالد تبط با تأسیسات و پروسهخدمات مهندسی مر83322
هاي تولید نفت و مواد پتروشیمی مانند استخراج،  هاي صنعتی شامل پروسه خدمات مهندسی مرتبط با تأسیسات و پروسه83322

بندي و ترکیب پاالیش، فرمول
و متالورژي مانند استخراج مواد  کاري هاي معدن هاي صنعتی شامل پروسه خدمات مهندسی مرتبط با تأسیسات و پروسه83322

معدنی، ذوب، پاالیش و شکل دادن فلزات
هاي  کاري و متالورژي مانند معادن، کوره هاي صنعتی شامل تأسیسات معدن خدمات مهندسی مرتبط با تأسیسات و پروسه83322

هاي مهندسی تأسیسات هاي مواد معدنی و پروژه هاي نورد، پاالیشگاه ذوب، کارخانه
هاي صنعتی شامل تأسیسات نفت و پتروشیمی مانند سکوهاي نفت و گاز،  خدمات مهندسی مرتبط با تأسیسات و پروسه83322

هاي مهندسی تأسیسات هاي پتروشیمی و پروژه ها، کارخانه پاالیشگاه
شاکهاي پارچه و پو هاي صنعتی شامل تأسیسات و پروسه خدمات مهندسی مرتبط با تأسیسات و پروسه83322
هاي ریزالکترونیک مانند تأسیسات و  هاي صنعتی شامل تأسیسات و پروسه خدمات مهندسی مرتبط با تأسیسات و پروسه83322

هادیها ها و ویفرهاي سیلیکون، ریزمدارها و نیمه ها، چیپ هاي تولید ریزپردازنده پروسه
بندي  هاي صنعتی و تولیدي طبقه ایر تأسیسات و پروسههاي صنعتی شامل س خدمات مهندسی مرتبط با تأسیسات و پروسه83322

نشده در جاي دیگر
خدمات مهندسی مرتبط با تأسیسات ورزشی و تفریحی سرباز83329
خدمات مهندسی مرتبط با خطوط هوایی و زیرزمینی انتقال و توزیع برق83324
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نشده در جاي دیگربندي  هاي رفاهی طبقه خدمات مهندسی مرتبط با سایر پروژه83329
ها و  بندي نشده در جاي دیگر شامل تهیه طرح ها، تأسیسات یا محصوالت طبقه ها، پروسه خدمات مهندسی مرتبط با سیستم83329

ها ها و انجام مطالعات مربوط به آن نقشه
فاده عمده براي آبیاريهاي آبیاري و خطوط لوله انتقال آب شامل سدهایی با است خدمات مهندسی مرتبط با سیستم83327
هاي رادیویی و تلویزیونی هاي انتقال سیگنال خدمات مهندسی مرتبط با سیستم83325
هاي انتقال صدا و دیتا بین نقاط پایانی شبکه از طریق سیم مسی، کابل فیبر نوري، کابل  خدمات مهندسی مرتبط با سیستم83325

هم محور -هم محور، کابل دوگانه فیبري
هاي انتقال صدا، دیتا و برنامه بین نقاط پایانی شبکه از طریق موج کوتاه یا ریزموج  خدمات مهندسی مرتبط با سیستم83325

اي هاي پخش مستقیم ماهواره اي و سیستم هاي رادیویی ماهواره سیم، سیستم هاي ارتباط تلفنی بی ، مانند سیستم)مایکروویو(
بندي نشده در جاي دیگر هاي انتقال یا توزیع صدا، دیتا یا برنامه، طبقه یستمخدمات مهندسی مرتبط با س83325
هاي خانوارها، مانند تأسیسات بازیافت، تأسیسات تولید کود  آوري و دفع زباله هاي جمع خدمات مهندسی مرتبط با سیستم83326

هاي دفع زباله هاي انتقال، تأسیسات بازیافت منابع و مکان گیاهی، جایگاه
جز فاضالب صنعتی آوري، تصفیه و دفع فاضالب، به هاي جمع خدمات مهندسی مرتبط با سیستم83327
هاي توزیع آب آشامیدنی،  آوري، توزیع، تصفیه و دفع آب مانند سیستم هاي جمع خدمات مهندسی مرتبط با سیستم83327

ال و توزیع آب شامل سدهاي عمدتاً مورد استفاده براي سازي آب، امکانات انتق هاي پمپاژ، مخازن، تأسیسات ذخیره ایستگاه
سازي آب تأمین آب آشامیدنی اهالی محلی و تأمین آب تأسیسات شیرین

کشی و نگهداشت آب  هاي زه هاي حاصل از بارندگیهاي شدید، سیستم هاي مدیریت آب خدمات مهندسی مرتبط با سیستم83327
سیلشده به منظور کنترل  شامل سدهایی ساخت

خدمات مهندسی مرتبط با طراحی محصوالت صنعتی و تولیدي تجهیزات الکترونیکی مانند کامپیوترها و تجهیزات جانبی، 83322
هادیها و سایر قطعات الکترونیک تجهیزات ارتباطی، تجهیزات صوتی و تصویري، نیمه

الکتریکی مانند انواع المپ، لوازم مختلف برقی و خدمات مهندسی مرتبط با طراحی محصوالت صنعتی و تولیدي تجهیزات 83322
ها قطعات آن

خدمات مهندسی مرتبط با طراحی محصوالت صنعتی و تولیدي تجهیزات حمل و نقل مانند وسایل نقلیه موتوري، هواپیما، 83322
ترن، انواع شناور و فضاپیما

آالت کشاورزي، ساخت و  آالت صنعتی مانند ماشین شینخدمات مهندسی مرتبط با طراحی محصوالت صنعتی و تولیدي ما83322
سازي، تهویه و تهویه مطبوع و انتقال برق کاري، فلزکاري، صنایع تجاري و خدماتی، گرم ساز، معدن

بندي نشده در جاي دیگر خدمات مهندسی مرتبط با طراحی محصوالت صنعتی و تولیدي محصوالت صنعتی و تولیدي طبقه83322
هاي مالیات رسمی خدمات مهیاسازي اظهارنامه82310
بار خدمات میادین میوه و تره91111
کشی فرش خدمات میخ88216
سایت خدمات میزبانی وب83151
ترویج مذهب/خدمات میسیونري95910
خدمات ناحیه شهرداري خدمات عمومی شهري91111
 نازککاري چوبی  خدمات54760
نازککاري فلزي  خدمات54760
ها نویس عرض حال/خدمات نامه97990
نگاري خدمات نامه85953
هاي داخلی خدمات نجات شناور در آب67532
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هاي ساحلی خدمات نجات شناور در آب67531
 هاي ماوراي اقیانوس خدمات نجات شناور در آب67531
پیچی خدمات نخ88211
تابی خدمات نخ88211
ریسی  نخ خدمات88211
ریسی با دوک خدمات نخ88211
ریسی با ماشین خدمات نخ88211
ریسی دستی خدمات نخ88211
ریسی ماشینی خدمات نخ88211
برداري خدمات نسخه85951
جز فیلم و به عبارتی تهیه کپی در تعداد زیاد یا تعداد کم از  برداري از کارهاي صوتی تصویري، به برداري و کپی  خدمات نسخه96132

هاي مختلفی تولید  هاي کپی در فرمت نسخه. براي کاربردهاي مختلف) ویدئو، واسطه دیجیتال و غیره(تولیدات صوتی تصویري 
یمینگ ویدئو، استرVHS ،DVDشوند از جمله  می

خدمات نشاکاري جنگل86140
خدمات نشاکردن و هرس کردن محصول86119
 گذارکانال نشانه  خدمات67990
هاي داخلی راه آب  گذارکانال نشانه  خدمات67512
هاي ساحلی و دریا در آب  گذار کانال نشانه  خدمات67511
پاش خدمات نصب آب54621
کن گرم آبخدمات نصب 54631
خدمات نصب آزبست54590
خدمات نصب آسانسور54691
هاي تلویزیونی مسکونی خدمات نصب آنتن54614
اي مسکونی هاي ماهواره خدمات نصب آنتن54614
کاري دیواري خدمات نصب آیینه54710
برقی  خدمات نصب اتصاالت54611
مخابراتیخدمات نصب الکتریکی مربوط به تجهیزات 54619
ها،  ها، خطوط ریلی، فرودگاه هاي راهنما براي جاده هاي روشنایی و عالئم و چراغ   خدمات نصب الکتریکی مربوط به سیستم54619

ها و مانند آن لنگرگاه
مانند آن بان ایستگاه اتوبوس، نیمکت، باجه تلفن، توالت عمومی و خدمات نصب انواع امکانات رفاهی خیابانی مانند سایه54400
خدمات نصب انواع پرده54699
هاي شخصی خانه براي خانه خدمات نصب ایوان و گل54760
ها خدمات نصب ایوان54760
 ها خدمات نصب باالبر54691
گیرها خدمات نصب برق54614
ها و زیرساخت متعلق به مشتري ها در سیستم خدمات نصب برنامه83152
جایی پارتیشن قابل جابهخدمات نصب 54760
 خدمات نصب پارکت54750
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)هاي مجهز به سیستم فروش الکترونیک در فروشگاه) (POS(خدمات نصب پایانه فروش 87333
 خدمات نصب پرده54699
اي هاي کرکره خدمات نصب پرده54699
هاي لوردراپه خدمات نصب پرده54699
برداري فیلمخدمات نصب پروژکتور 87350
اي خدمات نصب پشت پنجره54699
ها دري خدمات نصب پشت54760
)فلزي(خدمات نصب پلکان اضطراري 54770
ها برقی خدمات نصب پله54691
هاي داخلی خدمات نصب پله54760
هاي آب کشی چاه خدمات نصب پمپ و لوله54341
 خدمات نصب پنجره54760
 بام  پوششخدمات نصب 54530
نصب پوشش تزئینی دیوارها  خدمات54740
تغییر دیوار  هاي قابل خدمات نصب پوشش54750
 تغییر کف  هاي قابل خدمات نصب پوشش54750
روهاي متحرک خدمات نصب پیاده54691
بورد خدمات نصب تابلو اعالنات و بیل54699
هاي راهنمایی خدمات نصب تابلو54211
خدمات نصب تجهیزات الکتریکی سنگین54619
 برقی سنگین  خدمات نصب تجهیزات54619
ها ها و تقاطع خدمات نصب تجهیزات تعویض خط، سوزن54212
خدمات نصب تجهیزات رادیویی87340
مرکزي  هایکنترل گرمایش خدمات نصب تجهیزات سیستم54631
خدمات نصب تجهیزات کنترل پروسه صنعتی87320
گرمایشی غیر برقی  خدمات نصب تجهیزات54631
خدمات نصب ترانسفورماتور برق در داخل بنا54611
 خدمات نصب تراورس54211
خدمات نصب تراولیتور54691
خدمات نصب تلفن87340
هاي سانترال نصب تلفن  خدمات54611
 هاي چاه خدمات نصب تلمبه54341
هاي آب براي خاموش کردن آتش کننده تنظیمخدمات نصب 54621
خدمات نصب تور54699
هاي بتونی خدمات نصب جدول54211
اي، در گاراژ و مانند آن،  میله/اي اي کرکره اي، پشت پنجره خدمات نصب چارچوب در و پنجره و نصب در، پنجره، پشت پنجره54760

ساخته شده از هر جنسی
اي دربه خدمات نصب چارچوب54760
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هاي مشابه خدمات نصب حصار، نرده و حفاظ54770
کابلی  خدمات نصب خطوط تلویزیون54614
)ATM(خدمات نصب خودپرداز 87333
خدمات نصب در بازکن برقی54611
) فوالدگذاري شده(  شده  هاي تقویت خدمات نصب درب54760
 هاي ضد آتش خدمات نصب درب54760
هاي گاراژ نصب دربخدمات 54760
 هاي ورودي خدمات نصب درب54760
اي هاي شیشه خدمات نصب در54710
خدمات نصب درهاي ضد حریق54760
خدمات نصب دستگاه استریل کننده87350
خدمات نصب دستگاه اشعه ایکس87350
خدمات نصب دستگاه تشخیص پزشکی87350
خدمات نصب دستگاه شیردوش87320
بندي، تفکیک، شستن و خرد کردن سنگ و سنگ معدن یا کانه هاي درجه خدمات نصب دستگاه87320
هاي ضبط صوت و تصویر خدمات نصب دستگاه87340
دور  آهن راه هاي برق براي راه خدمات نصب دکل54242
دور  هاي برق براي مترو راه خدمات نصب دکل54242
دور  فشار قوي راههاي برق  خدمات نصب دکل54242
خدمات نصب دوربین و تلسکوپ87350
 خدمات نصب دیوار گچی54720
خدمات نصب دیوارهاي موقتی54400
هاي مخابراتی خدمات نصب رادیو، تلویزیون و تجهیزات و دستگاه87340
شیشهاي و دیگر محصوالت ساخته شده از  اي، دیوارهاي آینه هاي شیشه خدمات نصب روکش54710
 خدمات نصب سایر تجهیزات آشپزخانه54760
خدمات نصب سایر لوازم الکترونیکی مصرفی87390
خدمات نصب سایر لوازم منزل87390
بندي نشده در جاي دیگر خدمات نصب سایر وسایل طبقه87390
ها بان خدمات نصب سایه54699
کامپیوترهاي بزرگ یا مین فریمهاي مختلف  افزار یا قسمت خدمات نصب سخت87331
نصب سرامیک دیوار  خدمات54740
نصب سرامیک کف  خدمات54740
خدمات نصب سرماساز54632
 هاي کاذب خدمات نصب سقف54760
 خدمات نصب سنگ گچ54720
خدمات نصب سیستم مخابراتی و رادار در ساختمان54611
در ساختمانهاي ارتباطی  خدمات نصب سیستم54611
هاي اعالم خطر سرقت در محل ساخت و ساز   خدمات نصب سیستم54613
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کننده هاي برج خنک خدمات نصب سیستم54632
دفترها  مطبوع  هاي تهویه خدمات نصب سیستم54632
مرکز کامپیوتر  مطبوع  هاي تهویه خدمات نصب سیستم54632
مغازه  مطبوع  هاي تهویه خدمات نصب سیستم54632
واحد مسکونی  مطبوع  هاي تهویه خدمات نصب سیستم54632
هاي روشنایی خدمات نصب سیستم54619
 کشی چاه هاي لوله خدمات نصب سیستم54341
هاي مراقبت بهداشتی خدمات نصب سیستم54621
 آتش  هاي هشداردهنده خدمات نصب سیستم54612
خانگیخدمات نصب سینماي 87390
هاي رادیاتور خدمات نصب شبکه54760
هاي از جنس طبیعی یا مصنوعی از طریق ضربات چکش، ارتعاش یا فرو نشاندن در زمین خدمات نصب شمع54511
 خدمات نصب شیشه54710
 پنجره خدمات نصب شیشه 54710
خدمات نصب شیشه روکار ساختمان54710
نماخدمات نصب صفحات دیوار 54720
خدمات نصب صفحات گچی54720
خدمات نصب صندوق حساب87333
خدمات نصب عالئم54699
)شب نما یا ساده(خدمات نصب عالئم 54699
هاي رادیویی و تلویزیونی خدمات نصب فرستنده87340
کوئل خدمات نصب فن54632
خدمات نصب قاب بتون مسلح54540
تزئینی  هاي خدمات نصب قاب54760
دور  هاي برق زیردریایی راه خدمات نصب کابل54242
دور  هاي برق زیرزمینی راه خدمات نصب کابل54242
 آشپزخانه  خدمات نصب کابینت54760
گیري شده ها و اقالم مشابه از پیش اندازه خدمات نصب کابینت54760
کاري دیوارها نصب کاشی  خدمات54740
 کاري کف کاشی نصب  خدمات54740
هاي آکوستیک خدمات نصب کاشی54740
هاي سرامیکی خدمات نصب کاشی54740
هاي سیمانی خدمات نصب کاشی54740
هایی که جزو اجزاي اساسی ساختمان نیست خدمات نصب کاال54699
ها خدمات نصب کامپیوترهاي بزرگ یا مین فریم87331
شخصی و لوازم جانبیخدمات نصب کامپیوترهاي 87332
هاي بتنی پوش خدمات نصب کف54740
هاي سنگی پوش خدمات نصب کف54740
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هاي پالستیکی  خدمات نصب کف54750
خدمات نصب کنتور برق54611
خدمات نصب کنتور گاز54640
خدمات نصب کولر54632
ساخته بري پیش خدمات نصب گچ54720
عرضه اکسیژن در بیمارستاننصب لوازم   خدمات54640
 نصب لوازم عرضه سایر انواع گازها  خدمات54640
خدمات نصب لوازم گازي54640
هاي آب سرد خدمات نصب لوله54621
هاي آب گرم خدمات نصب لوله54621
خدمات نصب ماشین فروش بلیت87333
جاي دیگربندي نشده در  آالت الکتریکی طبقه خدمات نصب ماشین87360
آالت تولید کاغذ خدمات نصب ماشین87320
آالت تولید محصوالت پالستیکی و الستیکی خدمات نصب ماشین87320
آالت تولید منسوجات خدمات نصب ماشین87320
آالت تولید مواد غذایی خدمات نصب ماشین87320
آالت کار بر روي چوب و فلز خدمات نصب ماشین87320
آالت مورد استفاده در تولید صنعتی خدمات نصب ماشین87320
ها آالت مورد استفاده در رستوران خدمات نصب ماشین87320
آالت مورد استفاده در کشاورزي خدمات نصب ماشین87320
کاري آالت مورد استفاده در معدن خدمات نصب ماشین87320
پزشکی و ابزارهاي دقیق و اپتیکیآالت و تجهیزات تخصصی  خدمات نصب ماشین87350
، تولید صنعتی و بخش خدمات)هاي مختلف رسته فعالیت(آالت و تجهیزات مورد استفاده در صنایع  خدمات نصب ماشین87320
جز صندوق حساب و مانند آن ها به آالت و تجهیزات مورد استفاده در فروشگاه خدمات نصب ماشین87320
بندي نشده در جاي دیگر هاي الکتریکی طبقه آالت و دستگاه خدمات نصب ماشین87360
داري هاي اداري و حساب خدمات نصب ماشین87333
 خدمات نصب محافظ پنجره54760
درب  خدمات نصب محافظ54760
خدمات نصب مصنوعات فلزي مانند مخازن آب و سایر مایعات، ژنراتور بخار و غیره87310
آالت و تجهیزات جز ماشین مصنوعات فلزي، بهخدمات نصب 87310
خدمات نصب مکالیوم54750
پاش انتهاي  نشانی، لوله مخصوص و آب شامل شیرهاي آتش(خدمات نصب منبع آب تحت فشار براي خاموش کردن آتش 54621

)لوله
خدمات نصب موانع برخورد خودرو، دیوارهاي حائل کوتاه، عالئم راهنمایی و غیره54211
خدمات نصب موتور الکتریکی، ژنراتور و ترانسفرمر87360
خدمات نصب موزاییک54740
خدمات نصب موکت54750
افزار خدمات نصب نرم87332
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بندي نشده در جاي دیگر خدمات نصب وسایل طبقه87390
خدمات نصب هر نوع جاده موقت54400
خدمات نصب هواکش و هواساز54632
نصب یونیت هیتر خدمات54631
ساخته هاي پیش خدمات نصب، مونتاژ و برپاسازي ساختمان54400
خدمات نظارت امنیتی و اجتماعی91111
خدمات نظارت بر ادارات دهستان91111
خدمات نظارت بر ادارات صدور پروانه کسب91111
بخشداريخدمات نظارت بر امنیت و رسیدگی بر مسائل و مشکالت مردمی 91111
کاران شهرداري و کارهاي اجرایی و ستاد رفع سد معبر خدمات نظارت بر امور پیمان91111
ها و مؤسسات اعتباري خدمات نظارت بر ثبات و سالمت بانک71110
ها خدمات نظارت بر حسن عملکرد نظام جامع پرداخت و جریان صحیح پرداخت71110
یبر ذخایر طبیع  خدمات نظارت96422
ها و کنترل و ارزیابی خسارت آن) باران اسیدي(خدمات نظارت بر رسوبات اسیدي کننده 94900
خدمات نظارت بر ساخت ساختمان83330
هاي لیزینگ هاي تعاونی اعتبار و شرکت ها، شرکت الحسنه، صرافی هاي قرض خدمات نظارت بر صندوق71110
خدمات سازمان تعزیرات حکومتیخدمات نظارت بر عرضه کاال و  91138
خدمات نظارت بر عملکرد رهبري91111
خدمات نظارت بر عملکرد مجلس91111
و هشدار حریق ) ضد سرقت(هاي هشدار سرقت  هاي امنیتی مانند سیستم خدمات نظارت بر و مراقبت از تجهیزات سیستم85230

)ضد حریق(
قانونی پول داخلی و ارزخدمات نظارت بر ورود و خروج غیر 71110
ها هاي باز و در کوهستان خدمات نظارت ساحلی و عملیات نجات در آب91260
ها و مؤسسات اعتباري خدمات نظارت مستمر بر موقعیت مالی بانک71110
هاي امنیتی خدمات نظارت منظم سیستم85230
خدمات نظارتی ارتباطات91240
سیخدمات نظارتی امور مهند91240
خدمات نظارتی ترابري91240
خدمات نظارتی دفاع نظامی نیروي دریایی91240
خدمات نظارتی دفاع نظامی نیروي زمینی91240
خدمات نظارتی دفاع نظامی نیروي هوایی91240
هاي تحت فرماندهی خدمات نظارتی زمینی و سایر نیروهاي و یگان91240
خدمات نظارتی کسب اطالعات91240
خدمات نظارتی مخابرات91240
ها و ملزومات خدمات نظارتی مربوط به تدارک تجهیزات، ساختمان91240
خدمات نظارتی نیروهاي ذخیره و پشتیبانی91240
خدمات نظافت تانکرها85340
خدمات نظافت تجهیزات حمل و نقل85340
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خدمات نظافت تخصصی85340
مربوط به مخازن و تانکهاي اماکن صنعتی یا وسایل حمل و نقلخدمات نظافت تخصصی 85340
هاي مسکونی خدمات نظافت خانه85330
خدمات نظافت دیوارهاي داخلی85330
هاي اداري خدمات نظافت ساختمان85330
هاي تجاري خدمات نظافت ساختمان85330
هاي صنعتی خدمات نظافت ساختمان85330
هاي کامپیوتر و مانند آن سایتخدمات نظافت 85340
خدمات نظافت شهري94510
خدمات نظافت ضایعات شیمیایی89420
خدمات نظافت عمومی85330
ها ها و دودکش خدمات نظافت کوره85340
خدمات نظافت مخازن85340
خدمات نظافت و واکس زدن کف زمین85330
خدمات نظرسنجی83700
پالستیک ساختماننقاشی   خدمات54730
ها و غیره هاي ساختمان ها، درها و پنجره خدمات نقاشی حفاظ54730
هاي مهندسی خدمات نقاشی دیگر سازه54730
خدمات نقاشی روي کاشی88533
هاي مهندسی نقاشی سایر ساخته  خدمات54730
)دوامخصوصاً به منظور حفاظت و (ها  خدمات نقاشی سطوح بیرونی ساختمان54730
نقاشی وسایل دکوراسیون  خدمات54730
سازي خدمات نقره88902
برداري خدمات نقشه83421
گذاري حدود ملک گذاري ملک و عالمت برداري زمین مانند عالمت خدمات نقشه83421
کشی ساختمان خدمات نقشه83321
ها یا  ها، سیستم ها، سازه هاي مصور تفصیلی ساختمان و طرحها  ها، پالن هاي جانمایی، نقشه کشی شامل طرح خدمات نقشه83990

هاي مهندسی یا معماري اجزاي ویژگی
کشی لوله گاز خدمات نقشه83329
)On-line(هاي برخطی  خدمات نقشه84399
هاي معامله هاي طرف خدمات نقل و انتقال وجوه بین حساب71593
خدمات نقلیه استانداري91111
خدمات نقلیه موتوري شهرداري91111
)شرح مشخصات فردي(خدمات نگارش نامه و رزومه 85954
خدمات نگهبانی85250
خدمات نگهبانی از فضاي سبز شهرداري91111
خدمات نگهبانی ساختمان استانداري91111
داري اتباع خارجی خدمات نگه91111
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ها و مراتع داري از جنگل خدمات نگه94900
هاي شخصی ارزشمند داري از دارایی خدمات نگه71542
بانک مرکزي - داران و پرداخت وجوه سود و باز خرید از طرف دولت داري اطالعات سهام خدمات نگه71110
داري اموال شهرداري خدمات نگه91111
داري اوراق بهادار خدمات نگه71542
جانورشناسیشناسی و  هاي گیاه داري باغ خدمات نگه96421
ها داري حساب سپرده قانونی بانک خدمات نگه71110
داري حساب وجوه ریالی مؤسسات  المللی پول و مؤسسات مشابه و نگه داري حساب سهمیه ایران در صندوق بین خدمات نگه71110

الذکر فوق
ها ها و بانک به دولت، شهرداريها و مؤسسات وابسته  هاي ریالی و ارزي دولت، شرکت داري حساب خدمات نگه71110
بانک مرکزي -هاي سپرده براي مؤسسات مهم مالی و دولت داري حساب خدمات نگه71110
جات در روغن یا سرکه داري سبزي خدمات نگه88130
تنان دریایی در آب نمک پوستان و نرم داري سخت خدمات نگه88120
)متبوع(هاي مادر  هاي تابعه توسط شرکت شرکت داري سهام و اوراق بهادار خدمات نگه71701
ها داري سیستم خدمات نگه83132
هاي امنیتی داري سیستم خدمات نگه85230
داري فضاي سبز نظارت بر ساخت و سازها و پارکسازي شهر خدمات نگه91111
شهردارينماها و زیباسازي شهر  ها و آب داري فضاي سبز، طرح میدان خدمات نگه91111
داري کنتورهاي گاز خدمات نگه85999
اي شهرداري هاي گلدانی و باغچه داري گل و گیاه و فروش انواع گل خدمات نگه91111
داري ماهی در آب نمک خدمات نگه88120
داري میوه در روغن یا سرکه خدمات نگه88130
هاي کامپیوتري داري نظام خدمات نگه83132
داري و حفاظت از پارک نگهخدمات 91111
)جز تعمیرات به(داري هواپیما  نگه  خدمات67630
ها و مصلی خانه خدمات نماز95910
هاي پخش فیلم شخصی در اتاق) آنالوگ یا دیجیتال(، فیلم ویدئویی و مانند آن )سینمایی(خدمات نمایش فیلم 96150
هاي سینما در سالن) آنالوگ یا دیجیتال(ویدئویی و مانند آن ، فیلم )سینمایی(خدمات نمایش فیلم 96150
ها و فضاهاي نمایشی در سایر مکان) آنالوگ یا دیجیتال(، فیلم ویدئویی و مانند آن )سینمایی(خدمات نمایش فیلم 96150
)هاي پخش فیلم کلوپ(ها  کلوپدر سینه ) آنالوگ یا دیجیتال(، فیلم ویدئویی و مانند آن )سینمایی(خدمات نمایش فیلم 96150
در فضاي باز) آنالوگ یا دیجیتال(، فیلم ویدئویی و مانند آن )سینمایی(خدمات نمایش فیلم 96150
هاي فرهنگی خدمات نمایش فیلم در کانون96150
ها موزه وسیله هاي تاریخی به کلکسیون  خدمات نمایش96411
 ها وسیله موزه بههاي علمی  کلکسیون  خدمات نمایش96411
نوارهاي ویدئویی  خدمات نمایش96150
خدمات نمایندگی بخشداري91111
خدمات نمایندگی بیمه71610
خدمات نمایندگی ثبت احوال91111
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خدمات نمایندگی عالی دولت91111
پیشگی و  هاي سینمایی، تولیدات تئاتري، مدل فیلمها از طرف افرادي که متمایل به شرکت در  ها یا نماینده خدمات نمایندگی85999

کننده و ورزشی هستند هاي سرگرم یا سایر فعالیت
خدمات نماینده سیاسی دولت در منطقه91111
بانک مرکزي -هاي مالی خدمات نماینده71110
خدمات نمدمالی88219
تنان دریایی پوستان و نرم سود کردن سخت  خدمات نمک88120
خدمات نمک سود کردن گوشت88110
سود کردن ماهی خدمات نمک 88120
ها ها و گذرگاه نمکپاشی خیابان خدمات 94510
)On-line(خدمات نمودارهاي برخطی 84399
برداري خدمات نمونه67910
خدمات نوار مغزي93196
ها خدمات نوازنده96310
خدمات نوسازي پوشاک استفاده شده87230
نوسازي شهري شهرداري  خدمات91111
سازها سازها، مجسمه خدمات نویسندگان، آهنگ96320
هاي پیشاهنگی خدمات نهادهایی چون سازمان95995
گذاري  کف  به  نهایی مربوط  خدمات54750
خدمات نیایش، آموزش و مطالعه مذهبی95910
خدمات واحد خدمات اجتماعی مجلس91111
خدمات واحدهاي برنامه مجري انتخابات91119
هاي غیر خود گردان و تحت قیمومت خدمات واحدهاي برنامه مسئول امور سرزمین91119
خدمات واریز مستقیم یا تهیه چک82223
خدمات واسطه بیمه71610
گري براي اوراق بهادار  خدمات واسطه71521
غیر از قراردادهاي اختیار اشتقاقی بهگري براي قراردادهاي  خدمات واسطه71522
گري براي معامالت سلف کاالها خدمات واسطه71522
گري براي معامالت کاالها خدمات واسطه71522
یا قرارداد  الزحمه حق  گري در خرید و فروش امالک بر اساس خدمات واسطه72230
گري رهن و وام خدمات واسطه71599
گري قراردادهاي اختیار  واسطهخدمات 71521
گري معامالت سلف مالی خدمات واسطه71522
جز براي امالک گري و براورد تجاري به خدمات واسطه85999
زنی کفش واکس  خدمات97990
ها خدمات واکسیناسیون دام83520
خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از اختراعات و ابداعات73330
خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از پایگاه اطالعات73312
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هاي فکري دارایی/خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از سایر محصوالت73390
هاي صنعتی خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از طرح73390
مهندسیهاي معماري و  خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از طرح73390
خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از محصوالت تحقیق و توسعه73330
خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از نام تجاري و نمایندگی انحصاري73340
خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از نتایج اکتشاف ذخایر غیر نفتی73350
براي حق استفاده از نتایج اکتشاف گازخدمات واگذاري امتیاز 73350
خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از نتایج اکتشاف نفت73350
خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از نتایج اکتشاف و برآورد ذخایر معدنی73350
افزار کامپیوتر خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از نرم73311
هاي اصلی محصوالت تفننی، ادبی یا هنري خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از نسخه73320
هاي رادیو تلویزیونی، نوارها و  هاي صدا، برنامه ها، ضبط هاي اصلی فیلم خدمات واگذاري امتیاز براي حق پخش و نمایش نسخه73320

ویدئوهاي ضبط شده
هاي اصلی کارهاي هنري تکثیر نسخهخدمات واگذاري امتیاز براي حق 73320
هاي اصلی محصوالت تفننی، ادبی، موسیقایی یا هنري خدمات واگذاري امتیاز براي حق تکثیر، توزیع یا ادغام نسخه73320
ها و نشریات ادواري ها، ژورنال نویس، کتاب هاي دست خدمات واگذاري امتیاز براي حق چاپ مجدد و کپی کردن نسخه73320
غیر از نمایندگی صورت مستقیم و یا به خدمات واگذاري امتیاز موسیقی و صدا به همراه میکس و ادغام به96137
خدمات واگذاري حق تکثیر و توزیع پایگاه اطالعات73312
افزار کامپیوتر خدمات واگذاري حق تکثیر و توزیع نرم73311
خدمات واگذاري عمده استفاده از اینترنت84210
خدمات واگذاري وام به افراد براي اهداف تجاري71135
هاي تجاري خدمات واگذاري وام به سایر بنگاه71135
اهداف تجاري -خدمات واگذاري وام به مؤسسات غیر انتفاعی71135
اهداف تجاري -خدمات واگذاري وام به مؤسسات مالی71135
اهداف تجاري - ها واسطهخدمات واگذاري وام به معامله گران و 71135
به این صورت که معموالً از کاالي خریداري شده (خدمات وام براي تأمین مالی خریدهاي مصرفی اعم از کاال یا خدمات 71133

)شود عنوان وثیقه استفاده می به
اهداف غیر تجاري -خدمات وام حد اعتبار71133
تجاري خدمات وام غیر رهنی اشخاص براي مقاصد غیر71133
خدمات وام غیر رهنی براي اهداف تجاري71135
خدمات وام مبتنی بر پرداخت وام به هر وام گیرنده تا سقفی معین براي اهداف غیر تجاري71133
اهداف غیر تجاري - خدمات وام مصرفی71133
جاي دیگر  بندي نشده ورزشی طبقه  خدمات96620
ها حساب شرکت تصفیهخدمات ورشکستگی و 82400
خدمات ورشکستگی و وصول مطالبات82400
خدمات وزن کردن مرسوالت پستی85953
و دریافت اقساط معوق) هاي آب و برق مانند قبض(هاي معمول  خدمات وصول قبض85920
شود ارایه میخدمات وکالت و مشاوره حقوقی به نیابت دولت یا به نیابت دیگران زمانی که توسط دولت 91270
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تصاویر نوارهاي ویدئویی  خدمات ویرایش96131
نوارهاي ویدئویی  فیلم  خدمات ویرایش96131
هاي سینمایی فیلم  خدمات ویرایش96131
خوانی متون خدمات ویرایش و نمونه85954
خدمات ویژه تلفن ثابت84122
خدمات ویژه تلفن همراه84132
تلفنی به همراه خدمت تأمین دسترسی تلفن همراه خدمات ویژه تماس84131
هاي ورزش یا نمایش ها و سالن ها، مراکز همایش، استادیوم خدمات هتل83232
اي به خانه، بسته برنامه انتخابی خدمات هدایت برنامه تلویزیون ماهواره84633
ه پایهاي به خانه، بسته برنام خدمات هدایت برنامه تلویزیون ماهواره84632
خدمات هرس شاخه درختان86119
سازي و نظارت بر منابع در راستاي انجام مقدمات، اجرا و تکمیل پروژه براي مشتري خدمات هماهنگ83190
خدمات هماهنگی پرواز67620
)فرودگاه(خدمات هماهنگی پرواز 67620
ها و مؤسسات مالی خارجی بانکخدمات هماهنگی، تنظیم و برقراري روابط کارگزاري با 71110
خدمات همراهی براي حضور در رخدادهاي اجتماعی97910
خدمات همراهی براي حضور در رخدادهاي تفریحی97910
خدمات همیوپاتی93199
ها خدمات هنرپیشه96310
اي صدا و سیما خدمات هنرستان حرفه92340
خدمات هنرستان صنعتی92340
اي معلولین هنرستان فنی حرفهخدمات 92340
اي استثنایی خدمات هنرستان فنی و حرفه92340
خدمات هنرستان کاردانش92340
خدمات هنرستان کشاورزي92340
خدمات هنرستان موسیقی92340
خدمات هنرستان نساجی92340
خدمات هنرستان هنر92340
 زندهخدمات هنرهاي نمایشی و سایر سرگرمیهاي 96290
ملی  پست  تشکیالت  توسط هوایی نامه پستی   خدمات68111
نوردي خدمات هیئت کوه96520
هاي خارجی دولت  هاي اقتصادي مجاز به هاي کمک خدمات هیئت91220
خدمات هیدروژنه کردن روغن نباتی88140
هاي گیاهی خدمات هیدوژنه کردن روغن88140
ها و غیره ها، کارهاي هنري، عکس نامه ها، نمایش تولیدکننده و غیره براي کتابخدمات یافتن ناشر، 85999
خدمات یافتن و انتخاب بازیگر، مدل و مانند آن85999
 آهن هاي راه  ها بین ایستگاه کشی براي حرکت واگن خدمات یدک67310
ها ها در اطراف کارخانه کشی براي حرکت واگن خدمات یدک67310
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هاي داخلی کشی به حوضچه و برعکس در آب خدمات یدک67522
هاي ساحلی و دریا کشی به حوضچه و برعکس در آب خدمات یدک67521
هاي داخلی کشتی در آب  کشی تنه خدمات یدک67532
هاي ساحلی کشتی در آب  کشی تنه خدمات یدک67531
هاي داخلی هاي نفتی در آب کشی جراثقال خدمات یدک67532
هاي ساحلی هاي نفتی در آب کشی جراثقال خدمات یدک67531
 هاي ماوراي اقیانوس هاي نفتی در آب کشی جراثقال خدمات یدک67531
کشی خودروهاي عمومی و شخصی دچار نقص فنی خدمات یدک67440
کشی خودروهاي عمومی و شخصی در تخلفات پارک خودرو خدمات یدک67440
کشی خودروهاي عمومی و شخصی سایر موارد یدکخدمات 67440
هاي داخلی هاي نفتی در آب کشی دکل خدمات یدک67532
هاي ساحلی هاي نفتی در آب کشی دکل خدمات یدک67531
 هاي ماوراي اقیانوس هاي نفتی در آب کشی دکل خدمات یدک67531
آهن هاي راه کشی دیزل خدمات یدک67390
هاي ساحلی هاي شناور در آب کشی سایر جراثقال یدکخدمات 67531
 هاي ماوراي اقیانوس هاي شناور در آب کشی سایر جراثقال خدمات یدک67531
هاي داخلی هاي شناور در آب کشی سایرجراثقال خدمات یدک67532
هاي داخلی در آب  کشی شناورهاي بالزده خدمات یدک67532
هاي ساحلی در آب  هاي بالزدهکشی شناور خدمات یدک67531
 هاي ماوراي اقیانوس در آب  کشی شناورهاي بالزده خدمات یدک67531
هاي داخلی هاي الیروب در آب کشی شناور خدمات یدک67532
هاي ساحلی هاي الیروب در آب  کشی شناور خدمات یدک67531
 اقیانوسهاي ماوراي  هاي الیروب در آب کشی شناور خدمات یدک67531
هاي داخلی در آب  تمام کشی شناورهاي نیمه خدمات یدک67532
هاي ساحلی در آب  تمام کشی شناورهاي نیمه خدمات یدک67531
 هاي ماوراي اقیانوس در آب  تمام کشی شناورهاي نیمه خدمات یدک67531
هاي ساحلی کشی قایق خدمات یدک67531
هاي داخلی حفاري در آبهاي  کشی گویه خدمات یدک67532
هاي ساحلی هاي حفاري در آب کشی گویه خدمات یدک67531
هاي داخلی هاي شناور در آب کشی گویه خدمات یدک67532
هاي ساحلی هاي شناور در آب کشی گویه خدمات یدک67531
 هاي ماوراي اقیانوس هاي شناور در آب کشی گویه خدمات یدک67531
هاي داخلی در آب  کشی لنج یدکخدمات 67532
کشی هواپیما یدک  خدمات67630
دوزي خدمات یراق88219
بار  یکی کردن  خدمات67910
 سایر حیوانات  به  شده  پزشکی ارایه خدمات 83590
 تاکسیرانی ترمینال خدمات 64115
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 بار در ساحل  خدمات حمل و نقل آبی سایر انواع65219
زمانی  برنامه  هاي پستی بدون ها و بسته خدمات حمل و نقل و هوایی نامه65311
زمانی  هاي پستی داراي برنامه ها و بسته خدمات حمل و نقل و هوایی نامه65311
هاي فلزي خدمات سقف کاذب بر روي سازه54760
ها کش خدمات کارگذاري زه54622
هواییترافیک   نزدیک شدن  خدمات کنترل67620
)با یا بدون مکان و امکانات(دهندگان و برگزارکنندگان رخدادهاي ورزشی  خدماتی ارایه شده از طرف ترتیب96511
گیرد صورت شخصی از طرف ورزشکاران انجام می خدماتی که به96610
خدمات ارایه شده -)مستخدمین خانگی(خدمتکاران زن 98000
خربزه آتشین01229
تاشکندي خربزه01229
خربزه خاقانی01229
خربزه زابلی01229
خربزه زرد ایوانکی01229
آبادي خربزه شاه01229
خربزه شیرازي01229
خربزه قصري01229
خربزه گرکاب01229
خربزه گرمساري01229
خربزه مشهدي01229
خرپاي فلزي42110
خرچنگ آماده شده یا کنسرو شده21270
بندي شده آوري و بسته خرچنگ عمل21270
خرچنگ منجمد21250
خدمات -خرد کردن پسماند خطرناک فلزي94311
خدمات -خرد کردن پسماند غیر خطرناک فلزي94313
خدمات -خرد کردن پسماند نخاله ساختمانی94313
خدمات -خرد کردن شیشه94311
)خانگی(خردکننده زباله 44816
میوه  هاي مورد مصرف در تهیه آب خردکننده44191
خرده برنج23161
خرده چوب31230
پشم و موي نرم حیوانات خرده26140
حیوان) کرک(پشم یا خرده موي نرم  خرده39212
پنبه خرده21600
 به  مربوط  مقررات  تنظیم  خدمات -فروشی خرده91135
خرس02192
خرس قطبی02192
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خرفه01219
انواع نژادهاي -خرگوش02191
خرگوش بزرگ02191
خرگوش صحرایی02191
خرگوش معمولی02191
خرما آل مهتري01314
خرما ارزق01314
خرما استعمران01314
خرما خاصویی01314
خرما خشک21419
خرما خضراوي01314
خرما خالص01314
خرما خنیزي01314
خرما دالکی01314
خرما درهی01314
خرما دشتستان01314
خرما دیري01314
خرما ربی01314
خرما زرک01314
خرما شاهانی01314
محمدي خرما شاه01314
خرما شهابی01314
خرما قصب01314
خرما قالویی01314
خرما کبکاب01314
خرما کروت01314
خرما لشت01314
خرما مصلی01314
خرما مضافتی01314
خرما هلیلی01314
خرمالو01359
خرماي غنی شده21494
خرنوب و دانه خرنوب فراوري شده21499
کاري العمل کنندگان بر اساس حق خرید زمان وسیله ارتباطی از طرف تبلیغ83620
خز02192
)جز سرپوش به(خز مصنوعی و اقالم تهیه شده از آن 28330
خزندگان02195
خزه مناسب براي مقاصد تزئینی03249
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ها خزه01690
خس سهکله با پوست01379
خدمات -هاي خطرناک در محل بستر خشک کردن تفاله94311
خدمات -هاي غیر خطرناک در محل بستر خشک کردن تفاله94313
بندي شده خشکبار بسته21495
بندي شده خشکبار پاستوریزه و بسته21495
خدمات -چرمی  شویی لباس خشک97120
خدمات -خزدار  شویی لباس خشک97120
خدمات - شویی منسوجات خشک97120
خدمات -شویی منسوجات چرمی خشک97120
خدمات -شویی منسوجات خزدار خشک97120
خدمات -شویی مواد چرمی خشک97120
خدمات -شویی مواد خزدار خشک97120
)صورت گریز از مرکز به(البسه هاي  کننده خشک44911
خط چشم35323
کش چوبی خط31914
کش دیجیتال خط48232
سنج فلزي کش و گونیا و نقاله و زاویه خط48232
خطوط انتقال برق راه دور براي خطوط ریلی53242
خطوط انتقال برق فشار قوي راه دور53242
خطوط ترامواي خیابانی53212
لوله آب گرم و بخار محلیخطوط 53251
خطوط لوله راه دور رو زمینی، زیرزمینی و زیرآبی ویژه انتقال مشتقات نفت خام، گاز، آب یا سایر مواد53241
هاي اصلی فاضالب محلی هاي اصلی آب و کانال خطوط لوله گاز و لوله53251
 به  خدمات اداري دولت مربوط - و سایر تسهیالت  لوله  خطوط91134
خطوط مخابراتی راه دور رو زمینی، زیرزمینی و زیرآبی53242
خالل انواع خشکبار21495
خالل پسته21495
خالل دندان چوبی31914
سرخ شده  زمینی نیمه خالل سیب21394
خالل هویج سرخ شده21399
خلر01919
خدمات  -هاي سینمایی براي فیلم  هاي ویژه جلوه  خلق96134
خدمات -هاي ویدئویی براي نوار فیلم  هاي ویژه جلوه  خلق96134
خمره اگزوز خودرو49129
BMCخمیر 35490
خمیر آلومینوم35490
زمینی خمیر بادام 21494
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خمیر بتون35490
گیري خمیر براي قالب35440
خمیر برنز35490
خمیر پیتزا23710
بندي شده خمیر ترش بسته23996
کاري کاري و لحیم خمیر جوش35490
خمیر خرما21494
خمیر دندان35323
خمیر رنگ35120
خمیر ریش35323
ها خمیر سبزي21399
گیري خمیر قالب35290
خمیر کاغذ از باگاس32113
خمیر کاغذ از چوب32113
خمیر کاغذ از ساقه غالت32113
خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزي32113
خمیر کاغذ از ضایعات نخل32113
خمیر کاغذ از کاغذ باطله و مقوا32113
خمیر کاغذ از لینتر پنبه32113
خمیر کاغذ جهت پوشک و نوار بهداشتی از لینتر پنبه32113
صورت غیر محلول خمیر کاغذ شیمیایی به32112
صورت محلول خمیر کاغذ شیمیایی به32111
خمیر کاکائو23610
سازي خمیر مجسمه35440
خمیر میوه21494
کاري خمیر و گرد جوش35490
خمیربازي38560
صورت محلول به -)غیر از چوب(خمیرکاغذ و مقواي شیمیایی 32111
ماهی خمیر21242
ها دار براي الکترودها و خمیرهاي مشابه براي پوشش داخلی کوره خمیرهاي کربن37950
فر کننده خنثی35323
 خدمات اجاره -خنچه عقد73290
خدمات کرایه -خنچه عقد73290
هاي الکترونیکی کننده دستگاه خنک43912
هاي جوانان وخدمات مربوط خوابگاه63114
 خدمات - خوانندگان96310
اپراتور  بدون - هاي چشمی، خدمات اجاره خواننده73124
اپراتور  بدون -  کرایههاي چشمی، خدمات  خواننده73124
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اپراتور  بدون -هاي مغناطیسی، خدمات اجاره  خواننده73124
اپراتور  بدون - هاي مغناطیسی، خدمات کرایه  خواننده73124
)گالبی وحشی(خوج 01352
خوج خشک شده21419
خودتراش42914
PKخودرو   49113
)سی سی 2500سی سی تا  750با ظرفیت موتور (خودرو 49113
)سی سی 2500با ظرفیت موتور باالي (خودرو 49113
)سی سی 750با ظرفیت موتور تا (خودرو 49113
)پلیس(خودرو 49113
)تاکسی(خودرو 49113
)جیپ(خودرو 49113
)سواري(خودرو 49113
)لندرور(خودرو 49113
)بوس مینی(خودرو 49112
)بار وانت(خودرو 49114
بندي نشده در جاي دیگر خودروهاي با کاربري خاص طبقه49119
خودروهاي مسافري براي حمل و نقل عمومی49112
رسانی خودروي پول49115
کن خودروي زباله جمع49115
خودروي کار مجهز به جرثقیل43520
خودکار38911
خودنویس38911
خوراک آماده آبزیان23319
آماده دامخوراک 23319
خوراک آماده سرد23997
خوراک آماده شترمرغ23319
زمینی خوراک سیب21391
)بر پایه غالت(هاي مخصوص صبحانه  خوراکی23140
خورشیدي01961

خدمات -خوشنویسان96320
خوک02140
خدمات مطب -خون و انکولوژي93122
ها خیابان53211
اي خیار بوته01232
خیار ترشی01232
خیار چنبر01232
خیار رسمی01232
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خیار شور21340
اي خانه خیار گل01232
خیش44111
اداري دولت  خدمات -هاي حقوقی دادگاه91270
اداري دولت  خدمات -هاي حقوقی کیفري دادگاه91270
اجرا  به  اداري دولت مربوط  خدمات -هاي حقوقی مدنی دادگاه91270
امور اجرایی  به  اداري دولت مربوط  هاي کیفري، خدمات دادگاه91270
صورت یکنواخت که گیرنده بتواند در حین انتقال به فایل  در اینترنت، تحویل فیلم یا ویدئو به(شده  هاي دیداري استریم داده84332

که روي اینترنت قرار داده شده است) دسترسی داشته باشد
صورت یکنواخت که گیرنده بتواند در حین انتقال به فایل دسترسی  در اینترنت، تحویل صدا به(شده  شنیداري استریمهاي  داده84322

که روي اینترنت قرار داده شده است) داشته باشد
دار الکترو مکانیکی قالیبافی44629
دار قالی31914
دارابی01321
 خدمات اداره - دارالمساکین91280
)افزار کامپیوتر مانند نرم(صورت صریح یا غیر صریح تحت پوشش حق نشر قرار دارند  هاي فکري براي فروش که به دارایی83143
)با حقوق مالکیت کامل(هاي فکري تحت پوشش حق نشر تولید شده بدون قرارداد فروش کامل  دارایی83143
داربست فلزي42110
، فراوري نشده)کانال(دارچین 01655
دارچین خرد شده و ساییده23925
) صورت کیت و فله به(داروهاي آماده جهت ظهور و ثبوت فیلم و کاغذهاي حساس رنگی و سیاه و سفید براي عکاسی 48342

برداري رادیولوژي، لیتوگرافی و نقشه
داروهاي استفاده نشده39931
)پماد(داروهاي پوستی 35260
)کرم(داروهاي پوستی 35260
داروهاي تاریخ مصرف گذشته39931
داروهاي چسبی ترانسر در مال35290
داروهاي حاوي آلکالوئیدها35260
ها بیوتیک داروهاي حاوي آنتی35260
داروهاي حاوي انسولین35260
ها داروهاي حاوي ویتامین35260
ها دام و طیور داروهاي حاوي ویتامین35260
سیلین یا مشتقات آن پنیداروهاي داراي 35260
داروهاي ضد سرطان35260
داروهاي مشتق از پالسماي خون35260
داروهاي مورد مصرف دام35260
کننده زینگ داروي پاک35490
ماشین افست PHداروي تنظیم، 35490
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داروي دام35260
داروي دامی انروفلوکساسین35250
داروي طیور35260
هاي رادیولوژي ظهور فیلمداروي 35490
هاي لیتوگرافی داروي ظهور فیلم35490
داروي ظهور ماسترالکترواستاتیک35490
داروي ظهور و ثبوت فیلم عکاسی35490
داروي ظهور و ثبوت کاغذ حساس35490
داروي فر35323
)پودر موبر(داروي نظافت 35323
موبر -داروي نظافت بدن35323
داس42921
داشبورد خودرو49129
دال سیمانی37560
دامن زنانه28223
دان مرغ23319
هاي کاربردي دانلود برنامه84342
دانه آفتابگردان01445
دانه آهن41117
دانه اویتیسیکا01499
دانه پونگان01499
دانه پیگنولیا با پوست01379
دانه تالو01499
دانه تانگ01499
دانه جگن چینی با پوست01379
دانه جینکو با پوست01379
دانه چدن41117
دانه خردل01442
دانه سرو کوهی فراوري نشده01654
دانه سرو کوهی، خرد شده و ساییده23924
دانه سویا01412
دانه سویا، بذر براي کاشتن01411
دانه سویا، سبز01290
دانه شلغم روغنی01443
دانه قهوه سودانی با پوست01379
دانه کاپوک01499
دانه کارایت01499
دانه کاکائو01640
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دانه کرامبی01449
دانه کرچک01449
دانه کلزا01443
دانه کلم روغنی01443
دانه کنجد01444
دانه منداب01443
دانه موهوا01499
دانه میکا از پرلیت37990
تملول با پوست/هنديدانه نخل 01379
دانه نیم01499
هاي بلوري لوستر دانه37196
اي هاي تسبیح شیشه دانه37199
اي هاي شیشه دانه37199
هاي فوالدي دانه41117
و پودر از چدن خام، چدن اشپیگل، آهن یا فوالد) گرانول(هاي کوچک  دانه41117
داي کراست29130
دایره المعارف32220
دایکوندرا01961
خدمات ارایه شده -)مستخدمین خانگی(ها  دایه98000
خدمات آموزشی -دبستان92200
خدمات -دبستان استثنایی92200
خدمات آموزش -دبیرستان استثنایی92330
خدمات آموزش -دبیرستان تیزهوشان92330
خدمات آموزش -دبیرستان معلولین92330
خدمات آموزش -دبیرستانی92330
در ایمنی آپارتمان42993
در بازکن برقی46929
در باک بنزین خودرو49129
در چوبی از جنس چوب چنار31600
در چوبی از جنس چوب روسی31600
در چوبی ازچوب نراد31600
در حفاظتی با سیستم رمزي42993
در رادیاتور خودرو49129
رنگی در و پنجره آلومینیومی42120
در و پنجره آلومینیومی ساده42120
در و پنجره آهنی42120
ساخته آلومینیومی در و پنجره پیش42120
در، پنجره و چارچوب در و پنجره و آستانه در از آهن یا فوالد42120
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درام فلزي42931
درایر جوشی43913
دراین کاردگیت48150
)فایبرگالس(درب 36950
آسانسور درب43570
درب آکاردنونی42110
درب تمام چوب31600
درب چوبی با روکش پی وي سی31600
درب چوبی پرسی31600
دار درب چوبی شبکه گل31600
درب چوبی کابینت31600
درب چوبی کشویی31600
درب خودرو49231
درب دلکو46910
فرنگی درب دوبل توالت36930
درب سردخانه43913
درب صندوق عقب49231
درب فلزي کابینت38140
اي درب کرکره42110
درب موتور خودرو49231
درب و پنجره از یو پی وي سی36950
ساخته فلزي درب و پنجره پیش42110
درب و پنجره و داخل کشو از جنس پی وي سی36950
خدمات -دربان شخصی98000
گردان فلزي درب42110
هاي پالستیکی درب36950
هاي ضد صوت درب31600
هاي نسوز درب31600
درپوش بشکه42932
درپوش سیمانی37560
اي درپوش شیشه37191
درپوش فالسک42932
درپوش فلزي ظروف42932
درپوش فلزي ظروف دارویی42932
درپوش قوطی فلزي کلیددار42932
)تشتک(درپوش نوشابه 42932
گري فلزات براي ریخته) گیري جعبه قالب(درجه 44916
)کوکیل(گري  درجه ریخته44310
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درخت کریسمس، براي مقاصد تزئینی03241
هاي زینتی درختان و درختچه01961
درزبند و واشر و سایر درزگیر از کائوچوي ولکلنیزه سفت نشده36270
درزگیر پالستیکی درب و پنجره36950
بندي فلزي بسته درزگیر42932
درزگیرها و واشرهاي همانند از ورقه فلزي توام شده با مواد دیگر یا از دو یا چند الیه فلزي43924
بوس،  درزگیرها و واشرهاي همانند از ورقه فلزي توام شده با مواد دیگر یا از دو یا چند الیه فلزي مربوط به اتوبوس، مینی43924

سازي و کشاورزي الت راهآ کامیون و کامیونت، ماشین
درزگیرها و واشرهاي همانند از ورقه فلزي توام شده با مواد دیگر یا از دو یا چند الیه فلزي مربوط به خودروهاي سواري و 43924

وانت
موتورسیکلتدرزگیرها و واشرهاي همانند از ورقه فلزي توام شده با مواد دیگر یا از دو یا چند الیه فلزي مربوط به 43924
خدمات -سرپایی در کلینک  بیماران X  با اشعه  درمان93122
خدمات -درمان با اشعه مادون قرمز93122
خدمات -درمان با اشعه ماوراء بنفش93122
خدمات -سرپایی با ماسک تنفسی در کلینک  بیماران  درمان93122
خدمات - بیماري دندان  درمان93123
خدمات -پزشک  وسیله عمومی به  هاي جسمی با ماهیت بیماريدرمان 93121
خدمات -پزشک  وسیله عمومی به  هاي روانی داراي ماهیت درمان بیماري93121
 خدمات - زده بیرون  هاي دندان  درمان93123
 خدمات - منفذ دندان   درمان93123
خدمات - پیشین  هاي نابسامانی دندان  درمان93123
درمنه01690
)کنترل ادرار(درن کاندوم شیت 48150
هاي اتوماتیک در42993
درهاي ایمنی ضد انفجار42993
درهاي ضد حریق42993
درهاي قابل انعطاف شفاف36950
هاي کنترل الکترونیکی در42993
زمینی و براي عابران پیادهگذر ساخته شده از فلز، بتون یا دیگر مواد براي انواع طرق حمل و نقل  دره53221
دریچه سد و تجهیزات هیدرومکانیکی43142
دریچه کشویی نسوز تخلیه مذاب پاتیل44320
دریچه کولر42190
هاي سیل بند دریچه53232
هاي کنترل آب دریچه53232
بادي -دریل برقی44232
PG220Dدریل دیزلی 44232
M2OAفاز  سه -دریل ستونی سه کوره44232
اي با میزکشوي اتومات دریل فرزتسمه44232
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TB502Aاي با میزکشوي دستی  دریل فرزتسمه44232
هاي برقی قابل حمل فلزات دریل44214
هاي دستی قابل حمل فلزات دریل44214
کن برقی دست خشک44817
دست و پاي مصنوعی48171
نوازددستبند 48150
خدمات -دسترسی کنترلی به مکان آلوده شده94420
دستشویی اتوماتیک37210
دستشویی چینی با پایه37210
دستشویی سرامیکی37210
کش ارتوپدي دست48150
کش از مواد پالستیکی دست28243
بار مصرف کش پالستیکی یک دست36990
ولکانیزه سفت نشدهکش جراحی از جنس کائوچوي  دست36260
کش چرمی دست28242
کش صنعتی دست28238
کش طبی دست48150
کش کشباف دست28229
کش معاینه دست48150
کش نسوز دست37920
هاي الستیکی خانگی کش دست36260
هاي الستیکی صنعتی کش دست36260
هاي الستیکی طبی کش دست36260
)امانی(هاي پستی  ضد ضربه براي استفاده در حال حرکت، مانند تحویل بسته PDA  دستگاه45222
هاي مسیریابی خودروها ، مورد استفاده در کیتGPSهاي  مجهز به گیرنده PDA  دستگاه45222
دستگاه آب شیرینکن43932
دستگاه آب مقطرگیري43911
گیر چرم دستگاه آب44630
)الغرکننده شکم( شیپر ورزشی دستگاه آپ38430
دستگاه آزمایش مقاومت مصالح48253
دستگاه آژیر خطر46921
دستگاه آنالیزور48150
دستگاه آهارزنی نخ44629
دستگاه ابزار تیزکن44216
دستگاه اتوکالو48140
)هیدروکالو(کننده زباله بیمارستان  دستگاه استریل48140
دستگاه استنسیل45160
دستگاه اسکی ثابت ورزشی38430
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دستگاه اشبالت44630
دستگاه اعالن نشت گاز46921
دستگاه افشانه پودرها43923
دستگاه افشانه مایعات43923
درمانی دستگاه افشانه48160
دستگاه اکتروکوتر48150
درمانی دستگاه اکسیژن48160
کوب دستگاه الک خرمن44129
)پیوریفایر(گیر  گندم دستگاه الک مغز44513
)لوله بازکن(دستگاه الکترو فنر 44430
دستگاه الکتروشوک48150
دستگاه الکترولیز48150
ویدئو سندر -دستگاه انتقال صوت و تصویر بدون سیم47212
هاش -گیري پ دستگاه اندازه48253
گیري سوخت پمپ انژکتور دستگاه اندازه48252
گیري سه بعدي کامپیوتري اندازهدستگاه 48219
)کسینوس فیمتر(گیري کسینوس فی  دستگاه اندازه48243
)پرتوسنج(گیري میزان تشعشع  دستگاه اندازه48241
)نگار سایه(گیري نوري  دستگاه اندازه48219
دستگاه انکوباتور شیکر پالکت خون48150
دستگاه انکوباتور نوزاد48150
اوپکدستگاه 48323
دستگاه اوزالید44917
درمانی دستگاه اوزون48160
دستگاه ایمن موتور خودرو49129
دستگاه بادگیر فنر فلزي خودرو44217
دستگاه بارریز44513
)دستگاه زننده(دستگاه بازکننده الیاف مصنوعی 44629
دستگاه باالبان44630
دستگاه باالبر پسته43560
باالنس چرخ خودرودستگاه 48266
دستگاه بخارپاش43923
دستگاه بخور برقی48150
دستگاه برش آسفالت44221
دستگاه برش با اکسیژن44242
دستگاه برش دایره و بیضی از ورق فوالد44216
دستگاه برش مفتول و پروفیل قلزي44216
دستگاه برش نان44516
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دستگاه برشته کردن پسته44516
بندي شیرینگ پک دستگاه بسته43921
زنی دستگاه بلوک44440
دستگاه بوبین پیچ نخ44629
گردان دستگاه بوش44430
سیم پرتابل دستگاه بی47212
سیم وسایل حمل و نقل دستگاه بی47212
دستگاه بیهوشی48150
دستگاه پاستوریزاتور44515
دستگاه پاشیدن مخمل روي پارچه44622
)واتر جت(سازي لوله  دستگاه پاک43220
دستگاه پاالیش هوا به روش یونیزاسیون دو قطبی43914
دستگاه پانچ هیدرولیک فلز یا کاربید44217
هاي فروش دستگاه پایانه45142
دستگاه پخت پالستیک44915
دستگاه پخت الستیک خودرو44915
پزشکی دنداندستگاه پخت مواد اولیه 48130
دستگاه پرچکاري فلز یا کاربید44217
دستگاه پرداخت فرش44611
اي قبل از چاپ دستگاه پرزگیر پارچه پنبه44611
دستگاه پرس پرچ فلز یا کاربید44217
دستگاه پرس چرم44630
)اتوزنی(دستگاه پرس داغ 44629
)هیدرولیک و پنوماتیک(دستگاه پرس فلزات 44217
دستگاه پرس کفش44630
دستگاه پرس و برش عدل پنبه44129
کنی دستگاه پسته پوست44516
کن دستگاه پسته خندان44516
شور دستگاه پشم44611
دستگاه پالریمترپزشکی48150
دستگاه پالسما اکستراکتور48150
دستگاه پلمپ و برچسب زدن اتوماتیک45160
اتومبیلدستگاه پمپ بنزین 49129
کن دستگاه پنبه پاک44611
کنی پاي مرغ دستگاه پوست44516
گیر پسته دستگاه پوست44516
کن خمیر دستگاه پهن44516
دستگاه پیش چاپ نایلون44914
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دستگاه پین فلز یا کاربید44217
)TAPE ROM(هاي صوتی  دستگاه تبدیل نوار مغناطیسی به فایل45290
تبدیل هوا یا گاز به مایع  دستگاه43911
)اتواناالیزر(دستگاه تجزیه مواد شیمیایی خون 48150
دستگاه تراش فرش ماشینی44611
دستگاه ترکیابی به روش تست مغناطیسی و اشعه ماوراي بنفش48266
دستگاه تزریق کربن به داخل مواد مذاب44310
دستگاه تست الکتریکی رله و کنتاکتور48253
دستگاه تست پمپ انژکتور48266
دستگاه تست رولنیگ خودرو43510
دستگاه تست شاتون48266
دستگاه تست عایق48266
دستگاه تست فیلتر روغن48266
دستگاه تست میکرو پروسسور48253
دستگاه تسمهکش42921
دستگاه تصفیه آب خانگی43914
دستگاه تصفیه از طریق تقطیر43911
دستگاه تعویض اتوماتیک ماسوره44614
دستگاه تعویض ماکو44614
هاي تشخیص طبی دستگاه تعیین مقدار مواد کیت48121
دستگاه تغلیظ مواد غذایی44515
دستگاه تقطیر43911
گیر دستگاه تلخ44191
دستگاه تلفن رییس و منشی47221
دستگاه تمبرزنی45160
مصنوعیدستگاه تنفس 48160
دستگاه توسن ورزشی38430
دستگاه تولید بخار براي اتوي بخار44629
دستگاه تولید پودر گوشت44516
دستگاه تولید روکش چوب44222
دستگاه تولید سوزن فلزي44217
دستگاه تولید شانه تخمیر مرغ44913
دستگاه تولید ظروف پت44915
مصرفبار  دستگاه تولید ظروف یک44915
دستگاه تولید غلتک الستیکی44915
دستگاه تولید قطعات بادي پالستیکی44915
دستگاه تولید کابل فلزي44217
دستگاه تولید کابل و طناب فلزي44217
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دستگاه تولید گاز استیلن43911
دستگاه تولید گاز اکسیژن43911
دستگاه تولید گاز کربنیک43911
تولید گاز کلردستگاه 43911
)خانگی(دستگاه تولید ماست 44816
دستگاه تهویه سرد و گرم43912
دستگاه تهویه مطبوع43912
دستگاه تهیه نگاتیو رنگی از سیستم کامپیوتري48324
تراش فلزات دستگاه ثابت44213
دستگاه ثبت خطا48243
دستگاه ثبت وقایع48243
زمانکننده  دستگاه ثبت48430
جا کننده مواد مصرفی ماشین تزریق دستگاه جابه43560
دستگاه جاروب خیابانی44430
دستگاه جازنی الستیک خودرو44915
دستگاه جدا کننده مغناطیسی در صنایع فراوري غالت و حبوبات خشک44513
دستگاه جداکننده خامه44511
کشی دستگاه جوجه44193
استیلندستگاه جوش 44242
دستگاه جوش الکترونی44241
دستگاه جوش الماسه44241
دستگاه جوش پالستیک44241
دستگاه جوش کاربیت44241
دستگاه جوش مافوق صوت44242
دستگاه جوش و برش پالسما44242
دستگاه چاپ استنسیل44914
دستگاه چاپ الکترواستاتیک44914
گذاري شمارهدستگاه چاپ براي 44914
)لیبل(دستگاه چاپ برچسب 44914
دستگاه چاپ پارچه44611
دستگاه چاپ دوار44914
دستگاه چاپ روي ظروف44914
دستگاه چاپ روي قوطی حلبی44914
هاي تکراري هاي پود پارچه براي نقش دستگاه چاپ روي نخ44914
)دیواري، مچی(دستگاه چاپ صفحه ساعت 44914
دستگاه چسب تفنگی43923
دستگاه چسباندن و تا کردن نامه45160
دستگاه چغندرکن44126
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دستگاه چله پیچ نخ44629
زن برقی دستگاه چمن44121
زن دستی دستگاه چمن44121
گیر دستگاه چونه44516
دستگاه حفرکن44119
فلز) تندیس(دستگاه حکاکی با لیرز 44217
فلزات دستگاه حکاکی44217
دستگاه حالجی پشم44611
دستگاه حالجی پنبه44611
گیر دستگاه خامه44511
دستگاه خرماچین44129
کوب دستگاه خرمن44122
کن الیاف مصنوعی دستگاه خشک44629
کن پسته دستگاه خشک44518
)البسه(کن صنعتی  دستگاه خشک44629
کن کفش دستگاه خشک44630
محصوالت غیر کشاورزي -)با افزایش دما(کن مواد غذایی  دستگاه خشک44515
محصوالت کشاورزي -)با افزایش دما(کن مواد غذایی  دستگاه خشک44518
CDگیر  دستگاه خش45290
کاري سیم فلزي دستگاه خم44217
کاري لبه ورق فلزي دستگاه خم44217
دستگاه خمیرگیر44516
دارو پخش هوشمنددستگاه 48140
گیر انار دستگاه دانه44516
دستگاه درزجوش44241
دستگاه دروگر44122
دستگاه دزدگیر خودرو46910
)منگنه(دستگاه دوخت کاغذ 45160
دستگاه دوي برقی38430
دستگاه دیالیزخون48150
دستگاه رادار48220
دستگاه رتیواتور44112
پنبه و سویادستگاه ردیفکار 44119
)ریجر(کار  کن یا ردیف دستگاه ردیف44119
دستگاه رساننده گازهاي طبی در اتاق عمل48180
آمیزي اتوماتیک بافت نمونه پاتولوژي دستگاه رنگ48150
دستگاه رنگرزي الیاف مصنوعی44629
)کارت خوان(دستگاه ریدر 45269
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پزشکی دستگاه ساکشن دندان48130
)تخلیه روغن از کارتل خودرو(دستگاه ساکشن روغن 43230
شاخه 48دستگاه سانتریفوژ 43931
دار بانک خون دستگاه سانتریفوژ یخچال43931
گیر امالح آب دستگاه سختی43914
دستگاه سنباده چرم44630
دستگاه سنجش استعدادهاي روانی48160
)االیزاریدر(هاي خون  دستگاه سنجش هورمون48150
دستگاه سندبالست43923
زنی دستی مجهز به موتور برقی دستگاه سنگ44232
ساب دستگاه سنگ44221
تراش فلزات دستگاه سوراخ44214
)پانچ(کن  دستگاه سوراخ45160
دستگاه سونوگرافی48121
)تریور(گیر افقی  گیر و جو دانه دستگاه سیاه44513
کن زمینی سیبدستگاه 44129
دستگاه سیگنال ژنراتور46939
دستگاه سیگنالینگ پی سی ام47223
دستگاه سیلندر تراش فلزات44213
)سیم فلزي(تاب  دستگاه سیم44217
تراش فلزات دستگاه شاتون44213
دستگاه شاخه خردکن44129
زنی پشم دستگاه شانه44611
زنی پنبه دستگاه شانه44611
دستگاه شربت سردکن43913
ساز دستگاه شربت44516
دستگاه شست و شوي دست جراح48140
دستگاه شست و شوي صنایع غذایی43921
هاي خون و سلول دستگاه شمارنده گلبول48150
گیر دستگاه شن44513
دستگاه شیر سردکن44132
سازي دستگاه شیر سردکن خامه44511
کن گرمدستگاه شیر 44132
دستگاه شیکرارلن48150
دستگاه دوخت کتاب -صحافی  دستگاه44914
کن مواد غذایی دستگاه صنعتی سرخ44515
دستگاه ضبط یا پخش ویدئو توام شده با یک ویدئو تیونر47323
دستگاه ضبط یا پخش ویدئو توام شده با یک ویدئو تیونر از نوع نوار مغناطیسی47323
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دستگاه ضد پنجري انواع وسایل نقلیه44915
دستگاه طاقه پیچی پارچه44629
دستگاه ظهور عکس48324
دستگاه ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژي48324
کاري سیمانی دستگاه عایق44440
خوان دستگاه عالمت45269
دستگاه علف خردکن44129
کن ماکارونی آوري و خشک دستگاه عمل44516
)تن و پالس(یاب تلفن  دستگاه عیب47223
راه یاب تلفن هم دستگاه عیب47223
هاي مخابراتی یاب کابل دستگاه عیب47223
)نمابر(دستگاه فاکس 47223
کاناله 24دستگاه فاکس 47223
دستگاه فاالش دوربین48324
)تراش ضایعات پشت چرم(دستگاه فالس 44630
دستگاه فتوکپی44917
دستگاه فتیله44611
وسیله کشیدن  دستگاه فرم دادن ورق و مقاطع فلزي به44218
دستگاه فروش خودکار نوشابه داراي وسایل گرم کردن یا سرد کردن43934
اي دستگاه فشارسنج جیوه48150
)گیلباکس(دستگاه فالیر فتیله 44611
شکن دستگاه فندق44516
)فنر فلزي(دستگاه فنر پیچی 44217
دستگاه فور48140
دستگاه فیلتر پرس فلز44217
زنی کره دستگاه قالب44132
گیري ورق فلزي دستگاه قالب44218
دستگاه قالویز44215
دستگاه قالویز اتوماتیک44215
محور دستگاه قالویز تک44215
دستگاه قالویز چندمحور44215
اتصاالت دستگاه قالویز سر لوله و44215
خوان دستگاه کارت45142
دستگاه کاردینگ پشم44611
دستگاه کارکشی براي کفش44630
زمینی دستگاه کاشت سیب44113
دستگاه کاغذ خردکن45160
)E.E.G(دستگاه کامپیوتري تست مغز 48110
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کن دستگاه کاه جمع44129
دستگاه کبوترگلی38450
کننده پشم کربونیزهدستگاه 44611
پیچی فلز دستگاه کالف44217
دستگاه کلتیواتور44112
گی چرخ خیاطی دستگاه کله44621
دستگاه کمبینات44119
دستگاه کمک ناوبري رادیویی48220
دستگاه کنترل از راه دور رادیویی48220
دستگاه کنترل بین دو مرغک48266
اکسیژن در بیمارستاندستگاه کنترل توزیع 48180
هاي ویژه دستگاه کنترل سیستم الکتریکی مراقبت48180
دستگاه گالوانیک48150
دستگاه گردبري ورق فلزي44216
دستگاه گردپاش براي مصارف کشاورزي44119
دستگاه گردگیر چرم44630
)برقی(شکن  دستگاه گردو44516
کن کارتل خودرو دستگاه گرم46910
خون هنگام تزریق) وارمر(کننده  دستگاه گرم43932
کننده تشعشعی سقفی دستگاه گرم43911
دستگاه گفتاردرمانی و شنوایی48160
دوزي دستگاه گل44621
کن دستگاه التکس خشک44629
زنی دستگاه التکس44629
دستگاه الستیک دراور44915
بر چوب دستگاه الیه44222
)pbc(دستگاه لحیمکار مواج بردهاي الکترونیک 44241
کاري برقی دستگاه لحیم44241
کاري سخت دستگاه لحیم44242
زنی سلوفان دستگاه لمینیت44915
)لوله فلزي(کن هیدرولیک در سایزهاي مختلف  دستگاه لوله خم44217
دستگاه لیزر48150
دستگاه ماساژ48160
برقیدستگاه ماساژ 48160
پاش دستگاه ماسه43923
)سند بالست(پاش  ماسه  دستگاه43923
دستگاه مالتیپلکس47223
دستگاه مته رادیال فلزات44214
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دستگاه مته رومیزي فلزات44214
دستگاه مته ستونی فلزات44214
دستگاه محافظ کمر راست قامت48171
کن و خردکن علوفه دستگاه مخلوط44129
)دیسپاچینگ محلی(دستگاه مدیریت انرژي 48243
دستگاه مرزبند44119
دستگاه مرزکش44119
دستگاه مرغ پرکنی44516
دستگاه مرکز تراش فلزات44214
تراش فلزات دستگاه مرکزتراش و سوراخ44214
یاب دستگاه معدن46939
دستگاه مکالمه درب بازکن47223
)یو پی اس(تغذیه بدون وقفه دستگاه منبع 46211
)استابلیزر(دستگاه منبع تغذیه تثبیت ولتاژ 46211
)ترانزیستوري(دستگاه منبع تغذیه تثبیت ولتاژ 46211
دستگاه مولد گاز استیلن43911
دستگاه مونیتورینگ عالئم حیاتی48121
ها در زمان بروز سرما ساز براي استفاده در باغ دستگاه مه43932
دستگاه میخ پرچکن42922
دستگاه میزان فرمان خودرو48266
دستگاه میکسر خمیر44516
)کننده براق(دستگاه مینگ پتو 44612
دستگاه نان فانتزي44516
دستگاه نان ماشینی44516
دستگاه نانومتر47223
گیر پسته دستگاه نخاله44516
)اشتول(کننده چرم  دستگاه نرم44630
دستگاه نقطه جوش دقیق44241
دستگاه نگاتیواسکوپ48180
پاش دستگاه نمک43923
گیر پسته دستگاه نم44515
هاي دستگاه نوار نقاله حمل مواد کارخانه43550
دستگاه نوار نقاله فرودگاهی43550
دستگاه نوار نقاله فروشگاهی43550
باکسدستگاه نوشابه فروشی سیار کوبین 43913
دستگاه نهرکن44119
دار دستگاه ورق موج44217
)تخلیه جوش صورت(دستگاه وکیوم 48150
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سازي دستگاه ویبراتور دندان44919
گیر خرما دستگاه هسته44516
دستگاه هشدار اتمام سرم48150
دستگاه هشداردهنده زلزله46921
کننده شیر دستگاه هموژنیزه44132
دستگاه هوادهی43912
دستگاه هوارسانی گروهی43912
کاري برقی دستگاه هویه لحیم44241
)کشش پوست صورت(دستگاه هیدوردرمی 48150
ساز دستگاه یخ43913
چین دستگاه یونجه44129
ها براي خنک کردن از طریق تبخیر دستگاه44919
هواییها و ادوات براي پرتاب وسایل نقلیه  دستگاه43134
ها و ادوات مشابه ها و ادوات براي فرود وسایل نقلیه هوایی روي عرشه ناو هواپیمابر و دستگاه دستگاه43134
ها و تجهیزات آزمایش خواص مکانیکی مواد دستگاه48262
ها و سایر اجزاي چاپ ها، غلتک سازي یا ساخت لوح ها و تجهیزات آماده دستگاه44914
اي و تجهیزات جوش مقاومتی و نقطهها  دستگاه44241
ها و تجهیزات رادیولوژي دستگاه48110
اي هاي برق هسته ها و تجهیزات نیروگاه آالت سنگین تولید برق از جمله دستگاه ها و ماشین دستگاه53262
هاي تشخیص طبی ها و وسایل آزمایشگاه دستگاه48150
توامکن و آب سردکن  گرم هاي آب دستگاه43932
هاي آزمایش دستگاه48269
هاي آزمایش و تنظیم موتور وسایل نقلیه دستگاه48266
هاي آموزش رزم هوایی دستگاه43134
)شامل پرس حرارتی(هاي اتوکشی و پرس  دستگاه44629
پزشکی هاي اشعه فرابنفش یا مادون قرمز، مورد استفاده در دام دستگاه48122
پزشکی اشعه فرابنفش یا مادون قرمز، مورد استفاده در دندانهاي  دستگاه48122
هاي اشعه فرابنفش یا مادون قرمز، مورد استفاده در علوم پزشکی و جراحی دستگاه48122
هاي اولتراسونیک تشخیص امراض دستگاه48121
)رمزيصورت  ها به ها روي رسانه هاي بازنویسی داده ماشین(هاي بازنویسی  دستگاه45289
)هاي ثابت به مدارهاي مجتمع هاي انتقال برنامه ماشین(نویسی  هاي برنامه دستگاه45289
فلز یا کاربید) پنوماتیک(هاي پرس بادي  دستگاه44217
سان هاي پرس تولید نئوپان یا فیبر از جنس چوب یا سایر مواد چوب دستگاه44222
زيفل) بادي(هاي پرس خمکن ورق  دستگاه44217
هاي پرس فلزات دستگاه44217
میوه هاي پرس مورد مصرف در تهیه آب  دستگاه44191
هاي پرس هیدرولیک فلز یا کاربید دستگاه44217
هاي رمزگذاري شده به متن قابل خواندن و قابل فهم هاي تبدیل داده دستگاه45289
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هاي تبدیل هوا یا گاز به مایع دستگاه43911
)برقی(کاري قوسی  هاي تجهیزات جوش دستگاه44241
هاي تراش فلزات دستگاه44213
هاي تست و شست و شوي انژکتور خودروهاي بنزینی دستگاه44919
پزشکی هاي تشخیص الکتریکی دندان دستگاه48121
پزشکی هاي تشخیص الکتریکی، مورد استفاده در دام دستگاه48121
الکتریکی، مورد استفاده در علوم پزشکی و جراحیهاي تشخیص  دستگاه48121
)ام آر آي(هاي تشخیص امراض از طریق نمایش رزونانس مغناطیسی  دستگاه48121
هاي تشخیص جوهر مغناطیسی دستگاه45269
هاي تشخیص فشار خون دستگاه48150
هاي تصفیه آب و فاضالب دستگاه43914
سیم با گوشی بی) ثابت(هاي تلفن خطی  دستگاه47221
هاي رادیو تلفنی شبکه  هاي تلفن دستگاه47222
سیم هاي بی راه یا سایر شبکه هاي تلفن هم ویژه شبکه  هاي تلفن دستگاه47222
)گرم یا دقت بیشتر سانتی 5جز ترازوهاي با دقت  به(هاي توزین  دستگاه43922
هاي تولید گاز یا آب گاز دستگاه43911
هاي تولید لبنیات دستگاه44132
هاي تولید طناب اي و بلوري و دستگاه هاي تولید محصوالت شیشه دستگاه44919
ها جز انواع خانگی آن هاي گرم یا پختن یا گرم کردن غذا، به هاي تهیه نوشیدنی دستگاه44515
کشی مرغ معمولی و نژاد مادر هاي جوجه دستگاه44193
نقطه جوش پانی -ي جوش مقاومتها دستگاه44241
نقطه جوش سر به سر -هاي جوش مقاومت دستگاه44241
هاي جوش مقاومت نقطه جوش ثابت دستگاه44241
موتوري -کاري قوسی هاي جوش دستگاه44241
موتوژنراتور -کاري قوسی هاي جوش دستگاه44241
هاي چاپ افست، با نوار پیوسته دستگاه44914
هاي چاپ اوزالید دستگاه44917
هاي چاپ برجسته، چه نوار پیوسته و چه غیر آن دستگاه44914
هاي چاپ مشابه هاي چاپ بارکد و دستگاه هاي چاپ برچسب، دستگاه دستگاه44917
هاي چاپ فلکسوگرافیک دستگاه44914
هاي چاپ گراور دستگاه44914
چینی هاي حروف دستگاه44914
جز محصوالت کشاورزي کن چوب، خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا وسایر مواد، به هاي خشک دستگاه44912
کن محصوالت کشاورزي هاي خشک دستگاه44518
)عابر بانک(هاي خودپرداز  دستگاه45160
شبکهپردازي خودکار یا به  هاي داده هاي مشابه قابل اتصال به ماشین هاي خودپرداز و دستگاه دستگاه45142
)اي هاي سکه دستگاه(هاي خودکار فروش کاال  دستگاه43934
صورت سیستم پردازي خودکار ارایه شده به هاي داده دستگاه45240
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و یک واحد ورودي خروجی در یک ) CPU(پردازي خودکار، متشکل از حداقل یک واحد پردازنده مرکزي  هاي داده دستگاه45230

یا مجزا صورت ادغامی مکان واحد، به
هاي درزجوش و جوش الماسه دستگاه44241
هاي دورنگار دستگاه44917
هاي دیجیتالی تست آمپر و دور موتور خودرو دستگاه48264
هاي زمینی براي آموزش پرواز دستگاه43134
هاي سانتریفوژ دستگاه43931
گرافی هاي سینتی دستگاه48121
هاي صحافی دستگاه44914
هاي  هاي فروش، خودپردازها و دستگاه جز پایانه به(افزار محاسباتی  هاي مشابه مجهز به سخت هاي صدور بلیت و دستگاه دستگاه45141

)مشابه
افزار محاسباتی هاي صدور بلیت، مجهز به سخت دستگاه45141
هاي ضبط یا بازپخش تصویر دستگاه47323
هاي ضبط یا بازپخش صوت دستگاه47321
ها ها یا براي تولید محصوالت مختلف از آن آوري الستیک و پالستیک بندي نشده در جاي دیگر براي عمل هاي طبقه دستگاه44915
پردازي خودکار هاي داده دستگاه هاي فتوکپی، چاپ و دورنگار مستقل غیر قابل اتصال به  دستگاه44917
 هاي فتوکپی، خدمات اجاره دستگاه73123
هاي فتوکپی، خدمات کرایه دستگاه73123
UHFهاي فرستنده  دستگاه47211
VHFهاي فرستنده  دستگاه47211
هاي فرستنده بدون دستگاه گیرنده دستگاه47212
راه با دستگاه گیرنده هاي فرستنده هم دستگاه47211
)اي ورقههاي چاپ افست  جز نوع اداري دستگاه به(هاي فرعی چاپ  دستگاه44914
هاي فروش خودکار اغذیه داراي وسایل گرم کردن یا سرد کردن دستگاه43934
هاي مشابه میوه و نوشیدنی  هاي فشرده کردن مورد استفاده در تولید شراب، شراب سیب، آب دستگاه44191
هاي کمکی مولدهاي بخار دستگاه42330
)متري تله(هاي کنترل از راه دور  دستگاه48243
هاي کوبش و غلتک، خودکششی دستگاه44424
هاي گیرنده ویژه رادیو، تلویزیون یا رادیوتلگراف دستگاه47223
هاي مشابه میوه و نوشیدنی هاي له کردن مورد استفاده در تولید شراب، شراب سیب، آب  دستگاه44191
هاي لیزر غیر از دیودهاي لیزر دستگاه48315
محاسبه تمبر و هزینه پستیهاي  دستگاه45141
افزار محاسباتی هاي محاسبه تمبر و هزینه پستی، مجهز به سخت دستگاه45141
هاي مخابراتی دستگاه47223
هاي مخصوص تولید خمیر کاغذ از مواد فیبري سلولزي یا مخصوص تولید یا پرداخت کاغذ یا مقوا دستگاه44913
ها ایزوتوپهاي مخصوص جداسازي  دستگاه44919
پنبه، تیوب یا شمع هاي مخصوص چاپ روي چوب دستگاه44914
پردازي که بیش از یک مورد از کارهاي چاپ، اسکن، کپی یا فکس را انجام  هاي داده هاي مورد استفاده در کنار دستگاه دستگاه45266
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دهند می

اي هاي مونتاژ المپ الکتریکی با حباب شیشه دستگاه44919
)فلزات(هاي نورد  دستگاه44310
گیري یا کنترل فشار مایعات و گازها هاي ویژه اندازه دستگاه48252
هاي صحافی جز دستگاه هاي ویژه خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا به دستگاه44913
دستگیره42992
)فایبرگالس(اي  دستگیره ابزارهاي ضربه36950
دستگیره پالستیکی36990
پالستیکی انواع ظروفدستگیره 36940
دستگیره در خودرو49129
دستگیره درب ساختمان42992
دستگیره درب کابینت42992
دستگیره درب کمد42992
دستمال پاک کردن آرایش32193
کننده الک ناخن دستمال پاک35323
دستمال سفره32193
دستمال عطري35323
اي دستمال کاغذي جعبه32193
دستمال کاغذي جیبی32193
دستمال نمدار35323
دستنبو01229
دسته آتاري45290
دسته آیینه اتوبوس49129
هاي مصنوعی دسته الیاف از رشته35540
دسته برس لباس و کفش31911
کن پاک  دسته برف46910
دسته بیل و کلنگ31911
دسته ترمز دوچرخه49942
دسته جارو از چوب31911
دسته دنده خودرو49129
دسته راهنماي خودرو46960
دسته گل01962
دسته موتور43151
هاي کاغذ یادآوري دسته32700
دستیار دیجیتال شخصی و کامپیوترهاي کوچک دستی مشابه45222
اداري  غیر نظامی، خدمات  دفاع91250
پشتیبانی  غیر نظامی، خدمات  دفاع91250
 نظامی، خدمات  دفاع91240
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اداري  نظامی، خدمات  دفاع91240
کاربردي  تحقیقات  به  اداري مربوط  ، خدمات دفاع91240
 تجربیات  توسعه  به  اداري مربوط  ، خدمات دفاع91240
کاربردي  تحقیقات  به  پشتیبانی مربوط  ، خدمات دفاع91240
 تجربیات  توسعه  به  پشتیبانی مربوط  ، خدمات دفاع91240
خدمات -دفتر اتحادیه95200
خدمات -دفتر اتحادیه طال و ساعت فروشان95200
دفتر ثبت32700
داري دفتر حساب32700
دفتر خاطرات32700
خدمات -اي خانه دفتر خدمات آبیاري و تأسیسات گل94900
دفتر سررسید32700
خدمات -فضاي سبزداري  دفتر کشاورزي و اجرا و نگه94900
دفتر مشق32700
دفتر نامه32700
برد دفتر وایت36990
دفتر یادداشت32700
دفترچه تحریر32700
هاي مکاتبات آنالین دفترهاي راهنما و فهرست84313
هاي مکاتبات آنالین، شامل دفتر تلفن دفترهاي راهنما و فهرست84313
خدمات -پسماندهاي خطرناک) استفاد از آهک و سیمان(سازي  خنثیدفع اصولی به همراه 94322
خدمات -دفع پسماند خطرناک در بستر دریا94322
خدمات -دفع پسماند خطرناک زیر خاک94322
خدمات -دفع پسماند صنعتی خطرناک94322
خدمات -دفع پسماند غیر خطرناک در بستر دریا94339
خدمات -محل دفن پسماند غیر از نوع بهداشتی/خطرناک در دفنگاهدفع پسماند غیر 94332
خدمات -دفع پسماند غیر خطرناک زیر خاک94339
خدمات -دفع پسماند غیر خطرناک صنعتی94339
خدمات -دفع پسماند غیر خطرناک کشاورزي 94339
خدمات -دفع پسماند کشاورزي خطرناک94322
خدمات - اي هستهدفع پسماندهاي 94322
خدمات -دفع سطحی گرمایی خاک94413
خدمات -سازي نشین دفع ضایعات از طریق ته94110
خدمات -دفع ضایعات از طریق سرند کردن و صاف کردن94110
خدمات - دفع ضایعات جامد خطرناک از طریق سوزاندن94322
ماتخد -دفع ضایعات جامدات خطرناک از طریق انبار کردن94322
خدمات -دفع ضایعات خطرناک از طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمین94322
خدمات - دفع ضایعات مایع خطرناک از طریق انبار کردن94322
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خدمات -دفع ضایعات مایعات خطرناک از طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمین94322
خدمات -دفع فاضالب94110
خدمات -طریق آبریزهادفع فاضالب از 94110
خدمات -کشی دفع فاضالب از طریق زه94110
خدمات -دفع فاضالب از طریق لوله94110
خدمات -هاي فاضالب دفع فاضالب از طریق لوله94110
دفعکننده ضایعات آشپزخانه44816
خدمات -دفن پسماند خطرناک در بستر دریا 94322
خدمات -زیرخاک دفن پسماند خطرناک در 94322
خدمات -دفن پسماند غیر خطرناک در بستر دریا94332
خدمات -دفن پسماند غیر خطرناک در زیر خاک 94332
دکسترو پروپوکسی فن و امالح آن34150
دکستروز23210
دکل شناور49319
دکل لیفتراک43570
هاي انتقال نیرو دکل42110
دکمه باکالیتی38923
دکمه پالستیکی38923
هاي همانند دکمه سردست و دکمه38997
دکمه صدفی38923
دکمه غیر فلزي38923
دکمه فشاري38923
دکمه فلزي38923
دکمه یا کلید بوق46910
)پلکسیگالس(متیل متااکریالت  هاي پلی دکوراسیون از ورق36950
دگراها21732
دل و جگر مرغ21160
تازه، سرد یا منجمد -جگرگوسفنددل و 21151
دلکو46910
دم قیچی و سایر پسماند چرم یا از پوست آماده یا از چرم دوباره ساخته شده نامناسب براي ساخت اشیاء چرمی39220
دماسنج طبی48251
دماسنج غیر طبی48251
باریک دم42921
دمپایی پالستیکی29320
دمپایی چرمی29330
دمپایی طبی29320
دمپایی الستیکی29320
دمپر برقی مشعل43410
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دندان مصنوعی48172
خدمات مربوط به -دندان مصنوعی93123
خدمات -پزشکی تجربی دندان93123
گیر بچه دندان36270
دنده زنجیر43320
دنده سوپاپ43151
دنده هندل49941
دواتیل هگزانول34139
بدون دنده 20دوچرخه 49921
اي دنده 20دوچرخه 49921
بدون دنده 26دوچرخه 49921
اي دنده 26دوچرخه 49921
دوچرخه برقی بدون موتور49921
سال دوچرخه بزرگ49921
دوچرخه ثابت ورزشی38430
10دوچرخه سایز 49921
16دوچرخه سایز 49921
دوچرخه کودکان49921
دوچرخه مسابقه49921
 دوچرخه، خدمات کرایه73240
دودسیل بنزن سولفونات34110
دوده صنعتی34231
دورا01142
دوربین تلویزیونی47213
دوربین دو چشمی48314
دوربین دیجیتال به طور عمده مناسب براي تصاویر ثابت47215
دوربین ضبط ویدئویی47214
دوربین مداربسته48322
)تلسکوپ( دوربین نجومی48314
ها یا  ها، وسایل، دستگاه عنوان قطعات ماشین گیري براي نصب روي اسلحه، پریسکوپ، دوربین طراحی شده به دوربین نشانه48315

آالت
اي دوربین ویدئویی حرفه47213
دوربین یک چشمی48314
هاي دیجیتال دوربین47215
دورسنج موتور خودرو48264
دورشمار48264
دوریان01319
دوش پالستیکی36930
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دوشاخ دوچرخه49942
دوشاخ کالچ49129
)دار ارت(دوشاخه برق 46212
)معمولی(دوشاخه برق 46212
دوشاخه فیوزدار46212
دوشاخه و سیم رابط46212
دوغ بدون گاز22230
دوغ گازدار22230
دوک پالستیکی36490
دوک چوبی31914
فلزيدوک 42999
رزي نساجی دوک فنري استنلس استیل مورد مصرف در صنایع رنگ42999
دوک مقوایی32199
دوالتابی27310
دولومیت16330
دولومیت تکلیس شده یا کلوخه37450
دوو چهاردي کلروفنل34139
دهنی تلفن47401
دي اتیل فتاالت34140
)فسفر از آپاتیتماده جمعکننده (دي الکیل سوکسینات 34140
دي بوتیل فتاالت34140
دي کلرو اتیلن34110
دي متیل ترفتاالت34140
دي متیل فتاالت34140
 خدمات اجاره -دي وي دي73220
خدمات کرایه -دي وي دي73220
دي وي دي درایو45272
ها ئول دي34139
آلدرین دي34170
)آمونیک ديفسفات (دیآمونیوم فسفات 34642
اتانول آمین و امالح آن دي34150
دیاتومیت16390
دیاتیل اتر34170
دیاستات سدیم34120
)DOP(اکتیل ترفتاالت  دي34170
اکسید سیلیسیم دي34231
اکسید کربن دي34210
دیالکیل، اتر سولفوکسینات34170
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خدمات -در کلینک سرپایی   بیماران  دیالیز93122
دیپانتن خام34400
پانون پی دي34160
تیوکاربامات دي34160
ها ها و سولفوکسیالت تیونیت دي34240
دیرگیر بتون35490
هاي حاوي اورانیوم ضعیف شده   دیسپرسیون33630
هاي حاوي اورانیوم طبیعی   دیسپرسیون33610
هاي حاوي اورانیوم غنی شده   دیسپرسیون33620
خودرو) اي ه پیچ و مهر(دیسک چرخ 49129
دیسک ضبط نشده آماده براي ضبط لیزري دي وي دي47540
هاي نوري دیسک ضبط نشده آماده براي ضبط لیزري سایر رسانه47540
دیسک ضبط نشده آماده براي ضبط لیزري سی دي47540
دیسک کالچ49129
آالت کشاورزي دیسک ماشین44119
هاي فیزیکی صوتی با محتواي موسیقی نوار و سایر رسانهدیسک، 47610
خوان مغناطیسی دیسکت45290
)CD ROM(دیسکخوان نوري 45290
)DVD ROM(دیسکخوان نوري 45290
هاي فیزیکی محتوي متن ها، نوارها و دیگر انواع رسانه دیسک47692
سولفور کربن دي34231
دیفراکتوگراف48261
دیفرانسیال خودرو49129
فنواکسیالت دي34160
فنواکسین دي34160
دیفنیل34139
دیکرومات آمونیوم34240
کرومات سدیم دي34250
دیکلروبنزن34170
دیکلرومتان34110
دیکلوفناک سدیم34150
آب فوق گرم  دیگ42320
دیگ آب گرم حرارت مرکزي42320
دیگ بخار42210
بخار حرارت مرکزيدیگ 42320
دیگ زودپز42912
هاي آب گرم دیگ44825
تن در ساعت 45اي با تولید بخار بیشتر از  هاي بخار آب لوله دیگ42342
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تن در ساعت 45اي با تولید بخار حداکثر  هاي بخار آب لوله دیگ42342
هاي بزرگ زودپز دیگ44515
هاي حرارتی مرکزي هاي آب گرم سیستم جز دیگ به(دیگر هاي تولید بخار آب یا بخارهاي  دیگ42320
هاي صنعتی براي جوشاندن مواد غذایی دیگ44515
العاده گرم هاي مولد آب فوق دیگ42342
دینام اتوبوس46131
دینام پیکان46131
)ولت 24و  12(دینام خاور 46131
دینام خودرو46910
دینام دوچرخه46910
2/1کولر دینام 46131
دینام موتورسیکلت46910
ساخته فلزي دیوار پیش42110
اي بتونی دیوار دوصفحه37550
ساخته دیوار گچی پیش37530
هاي نواحی ساحلی و دیگر نواحی مجاور آب دیواره53233
کننده نور دیود ساطع47150
)فسفات مونو آمونیک(هیدرو ژنواورتو فسفات آمونیم  دي34643
 داري خدمات نگه -ذخایر طبیعی96422
 خدمات مرمت - )حیات وحش(ذخایر طبیعی 96422
 خدمات نظارت -)حیات وحش(ذخایر طبیعی 96422
از  حفاظت  خدمات - وحش  حیات  ذخایر طبیعی شامل96422
اداري  خدمات - نیروها  ذخیره91240
خدمات -سازي پسماند غیر خطرناک ذخیره94319
خدمات -سازي پسماندهاي خطرناک ذخیره94311
خدمات -)ها ها و یا پالستیک ها، بشکه سطل(سازي پسماندهاي خطرناک در ظروف ویژه  ذخیره94311
خدمات -سازي پسماندهاي غیر خطرناک قابل بازیافت  ذخیره94313
خدمات -اي سازي پسماندهاي هسته ذخیره94311
)شیرین(ذرت 01290
)پاپکورن(ذرت بوداده 23140
عنوان علوفه مصرفی و علوفه زمستانی ذرت به01911
کنده ذرت پوست23140
ذرت جارویی01122
اي معمولی ذرت خوشه01142
ذرت ساالدي01122
ذرت سبز01290
ذرت سخت01122
ذرت سورگوم01142
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اي ذرت سورگوم دانه01142
)پیام(اي  دانهذرت سورگوم 01142
)سپیده(اي  ذرت سورگوم دانه01142
)کیمیا(اي  ذرت سورگوم دانه01142
جز در سرکه یا جوهر سرکه داري شده به ذرت شیرین نگه21399
اي ذرت علوفه01919
اي ذرت گینه01142
ذرت منجمد آماده طبخ21319
ذرت ولگار01142
ذغال03130
دینامذغال استارت و 46950
)شترمرغ استرالیایی(رئا 02193
پزشکی هاي ساکشن دندان رابط48130
رابیتس42946
الحلقوم راحت23670
رادیاتور آلومینیومی44823
رادیاتور اتوبوس49129
رادیاتور تراکتور49129
رادیاتور چدنی44823
رادیاتور حرارتی شوفاژ از جنس آلومینیوم42999
سازي آالت راه کننده روغن هیدرولیک جهت ماشین رادیاتور خنک49129
رادیاتور خودرو49129
رادیاتور خودرو و قطعات آن49129
دار کننده هوا پره رادیاتور صنعتی خنک43912
رادیاتور فوالدي44823
رادیاتور لیفتراک49129
رادیاتور مسی44823
بوس رادیاتور مینی49129
رادیاتور نیسان49129
ها خدمات تولید برنامه -رادیو96122
)جاي دیگر  بندي نشده طبقه(هاي  تولید برنامه  خدمات -رادیو96122
هاي ضبط شده تولید برنامه  خدمات -رادیو96122
رادیو دیجیتال پر ظرفیت و کم ظرفیت47311
رادیوي خودرو47312
)عنوان سبزي به(رازیانه 01290
رازیانه فراوري نشده01654
رازیانه، خرد شده و ساییده23924
صورت منجمد راسته گاو گوساله به21131
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تازه یا سرد -راسته گوسفند با استخوان21115
پنگ راکت پینگ38440
راکت تنیس38440
راکتور اتمی42310
راکتور شیمیایی42310
اي راکتور هسته42310
دنده خودرو جعبه رام زیر49129
رامبوتان01319
)علف چینی(رامی 01929
ران بدون استخوان گاو یا گوساله21111
صورت تازه ران قورباقه به02920
ران قورباقه سرد شده02920
زده ران قورباقه یخ02920
صورت منجمد ران گاو و گوساله به21131
سردتازه یا  -ران گوسفند با استخوان21115
صورت منجمد ران گوسفند به21135
خدمات -راننده شخصی98000
 حمل و نقل  به  اداري دولت مربوط  خدمات - آهن راه91134
بند کنترل ورود و خروج راه42999
راهنماي تلفن چاپ شده32230
راهنماي شهري چاپ شده32230
راهنماي کار و تجارت چاپ شده32230
راهنماي نوار ویدئو42999
خدمات آموزش -راهنمایی تیزهوشان92310
خدمات آموزش -راهنمایی معلولین92310
خدمات آموزش -راهنمایی نابینایان92310
خدمات - گیرانه براي بیماران در خانه راهنمایی و اقدامات پیش93192
رایانه دستی45221
)فرنگی جز رب گوجه به(رب 23995
رب انار23995
فرنگی رب گوجه23995
بندي اسپتیک فرنگی در بسته رب گوجه23995
هاي کوچک فرنگی در بسته رب گوجه23995
رب لیمو23995
رب نارنج23995
هاي صنعتی ربات45240
بندي نشده در جاي دیگر هاي صنعتی طبقه ربات44919
)پالستیک(آویز  رخت36950
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آویز فلزي رخت42999
اي رز بوته01961
رزرو سینول و امالح آن34139
رزماري01690
رزین03219
رزین اپواکسید34740
رزین الکید34740
رزین پلیمري براي پرایمرهاي قیري محلول در حالل34740
رزین پلیمري بهبود دهنده قیر34740
رزین طبیعی اصالح شده34740
سازي رزین مخصوص چسب34740
سازي رزین مخصوص رنگ34740
رزین هموپلیمر اکریلیک34740
هاي آمینیک به اشکال ابتدایی رزین34790
هاي اندن رزین34790
ئیک هاي اوره رزین34790
هاي تیواوره رزین34790
تان به اشکال ابتدایی اوره هاي فنولیک و پلی رزین34790
هاي کومارون رزین34790
هاي مالمینیک رزین34790
هاي نفت رزین34790
رژ لب35323
رژگونه35323
محتوي ضبط غیر صوتی از نوشتارها) سی دي، دیسکت، میکروفیلم، میکروفیش و غیره(هاي فیزیکی  رسانه47692
هاي صدا یا صداهاي  نمونه ها، با محتواي صوتی غیر موسیقی مانند سخنرانی) سی دي، نوار کاست و غیره(هاي فیزیکی  رسانه47699

هاي صوتی، براي ایجاد یک جو و حال و هواي خاص طبیعی یا سایر پدیده
)ویدئویی(با محتواي تصویري ) سی دي، نوار کاست، صفحه وینیلی و غیره(هاي فیزیکی  رسانه47620
از نوع موسیقی با محتواي صوتی) سی دي، نوار کاست، صفحه وینیلی و غیره(هاي فیزیکی  رسانه47610
هاي صوتی، شامل ضبط صداي شخصی که متن کتاب را قرائت کرده  محتوي کتاب) سی دي، نوار و غیره(هاي فیزیکی  رسانه47691

است
هاي مکاتباتی صورت دفاتر راهنما و فهرست هاي فیزیکی به رسانه47692
کتب مرجع و سایر منابعصورت نشریات ادواري، کتب آموزشی،  هاي فیزیکی به رسانه47692
هاي داراي نوار مغناطیسی جز کارت هاي مغناطیسی، ضبط نشده، به رسانه47530
هاي نوري، ضبط نشده رسانه47540
 اداري دولت   خدمات -ها رستوران91135
اطالعاتی  خدمات -ها رستوران91135
امور  اداره  به  پشتیبانی مربوط  خدمات -ها رستوران91135
هاي معماري رسم و نقشه32550
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خدمات مربوط به جلوگیري از -رسوب لجن94120
گیر امالح آب رسوب35430
گیر رادیاتور رسوب35430
رشته آش23710
رشته پلویی23710
)ورمیشل(رشته فرنگی 23710
 به  اي مربوط مشاوره  خدمات -اطفال  رشد93520
رطب01314
خدمات -و روب دستیرفت 94510
خدمات -رفت و روب مکانیزه94510
رفرکتومتر48150
 خدمات -  رقاصان96310
وسیله خدمات دفع فاضالب به -سازي رقیق94110
وسیله خدمات دفع به -سازي فاضالب رقیق94110
کاري رکتیفایر آب46121
)ترانس جوش(کاري  رکتیفایر جوش46121
جیوهرکتیفایر 46121
هاي قوسی رکتیفایر المپ46122
رکتیفایر مخصوص خودرو46121
)سطح مایعات 4و  2سوئیچ کنترل (رله الکترود 48266
رله جریان زیاد46212
)بیمتال(رله حرارتی 46212
رله مغناطیسی46212
رله ولتاژ زیاد46212
رم کامپیوتر45269
رنده آشپزخانه42912
نجاريرنده 42921
رنگ اپوکسی35110
رنگ استخري35110
رنگ براي تابلوسازي35120
هاي هنري رنگ براي نقاشی35120
رنگ پالستیکی35110
رنگ تابلو35120
رنگ ترافیک35110
رنگ تفلون35110
رنگ چکشی35110
)کیلروسیلر(رنگ چوب 35110
رنگ خوراکی23999
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رنگ دریایی35110
رنگ روغنی35110
رنگ روغنی براق35110
رنگ روغنی مات35110
رنگ قالب بتون35490
هاي پیگمانی رنگ کننده34310
اي رنگ کوره35110
رنگ گواش35120
)شیمیایی(رنگ مو 35323
)گیاهی(رنگ مو 35323
رنگ نساجی اسیدي35110
رنگ نساجی خمی35110
رنگ نساجی دیسپرس35110
رنگ نساجی راکتیو35110
رنگ نساجی قلیایی35110
رنگ نساجی گوگردي35110
رنگ نساجی مستقیم35110
رنگ نسوز سیلیکونی35110
پالستیکی رنگ نیمه35110
رنگ ویتراي35120
رنگ هوا خشک35110
بر رنگ35110
هاي آلی دانه رنگ35110
هاي صنعت سرامیکسازي دانه رنگ35110
هاي نساجی دانه رنگ35110
سنج رنگ48253
)کنیتکس و رولکس(نما  رنگ35110
ها بر اساس پلیمرهاي سنتتیک ها و ورنی رنگ35110
هاي پودري رنگ35110
هاي فلزي رنگ35110
هاي نساجی پیگمانه رنگ35110
صورت کارنشده رنیوم به41601
پزشکان زیر نظر مستقیم   شده  خدمات ارایه - پزشکی روان93122
خدمات بیمارستان - پزشکی روان93113
روانکننده بتون35490
روانکننده گل حفاري35490
روانکننده مالت35490
نویس روان38911
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روبان27911
روباه02192
روپوش آزمایشگاه28236
بار مصرف روپوش پالستیکی یک36990
روپوش کاال27160
الکی  هاي عایق سیم روپوش46940
روتاتورسرولوژي48150
روتختی27120
ها و مشتقات آن) روتین(روتوزید 35250
)گورکن(رودک 02192
رودوکوروزیت14290
روده تمیز شده گاو21151
)تمیز شده(روده طبیعی بز 21151
)تمیز شده(روده طبیعی گوسفند 21151
ها معده حیوانات غیر از ماهی، کامل یا بخشی از آنروده، پیشابدان و 39110
روروک38510
روزنامه چاپ شده32300
ها و نشریات ادواري آنالین روزنامه84312
روزین35490
روسري28238
روغن آفتابگردان تصفیه شده21543
روغن الیف35110
روغن انتقال حرارت33330
روغن باباسو، خام21539
زمینی، تصفیه شده روغن بادام 21542
زمینی، خام روغن بادام 21532
روغن برزک35110
روغن بزرک، خام21539
کننده ریمل روغن پاک35323
روغن پالم کرنل تصفیه شده21549
روغن پالم کرنل خام21539
روغن پایه33380
دانه تصفیه شده روغن پنبه21548
خامدانه،  روغن پنبه21538
روغن پوست انواع مرکبات23999
ها روغن پوست انواع میوه23999
روغن تایل34400
روغن تخم آفتابگردان، خام21533
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روغن تخم کتان تصفیه شده21549
روغن تخم کتان خام21539
کاري روغن تراش35490
روغن ترانس35490
روغن تصفیه33380
روغن تقویتی مو35323
روغن جدا کننده مورد مصرف در صنعت نان23999
روغن جالء35110
جز از شیرگاو گاومیش به -روغن حیوانی22249
)مشتق از شیر گاو(روغن حیوانی 22241
)مشتق از شیر گاومیش(روغن حیوانی 22242
روغن خام ازسبوس21539
روغن خام بادام21532
)زمینی بادام کره (زمینی  روغن خام بادام 21532
روغن خام پسته21539
روغن خام تخم آفتابگردان21533
روغن خام ذرت21539
روغن خام زیره21539
روغن خام سیر21539
روغن خام کرچک21539
روغن خام کنجد21539
کننده روغن خنک33330
بندي شده بسته) جامد(روغن خوراکی 21539
بندي شده بسته )مایع(روغن خوراکی 21539
روغن درخت کاج حاوي آلفا ترپنیئول34400
روغن دنده33380
روغن دي اکتیل ادیپات34140
روغن دي ایزوبوتیل فتاالت34140
روغن دي بوتیل فتاالت34140
روغن ذرت تصفیه شده21549
روغن ریسندگی33380
روغن زیتون بکر21537
روغن زیتون تصفیه شده21547
روغن زیتون، خام21537
روغن سبزه35490
روغن سفید براي استفاده در پزشکی و داروسازي33380
روغن سنگین33380
روغن سوخت تقطیري33370



      (CPC)  501

     
روغن سویا تصفیه شده21541
روغن سویا، خام21531
)غیر خوراکی(روغن صنعتی 21180
روغن عایق33380
روغن قالب33380
روغن قالب بتون35490
روغن کاج35490
روغن کاکائو23620
ها روغن کبد ماهی و اجزاي تفکیکی آن21524
روغن کرچک تصفیه شده21549
روغن کشتی33330
روغن کلزا یا کانوال، خام21534
روغن کلزا یا کانوالي تصفیه شده21544
فنر روغن کمک33380
روغن کنجد تصفیه شده21549
روغن گردو21539
روغن گیاهی دارویی35260
روغن الرد21529
کاري روغن لحیم35490
بندي شده روغن مارگارین بسته21550
روغن مارگارین و مشابه21550
کاري روغن ماشین تراش33380
روغن مته33380
، تصفیه شده)کلم روغنی، شلغم روغنی(روغن منداب 21544
شلغم روغنی، خام/کلم روغنی/مندابروغن 21534
روغن موتور33380
بندي شده روغن نارگیل بسته21539
روغن نارگیل، تصفیه شده21546
روغن نارگیل، خام21536
روغن نباتی جامد21539
روغن نباتی جهت خوراک دام23319
روغن نباتی هیدروژنه شده21590
روغن نخل، تصفیه شده21545
روغن نخل، خام21535
روغن هسته خرما، خام21539
روغن هیدرولیک33380
دان دستی روغن42921
هاي اروماتیک روغن33380



      (CPC) 502

     
هاي اسانسی روغن35410
سازي هاي چرم روغن34310
، خام)بیتومینه(هاي قیري  هاي حاصل از کانی هاي حاصل از نفت خام و روغن روغن12010
ساز روانهاي  روغن33380
هاي قطران چوب روغن34400
هاي کرئوزوت روغن34540
روفرشی27220
روکش بافتنی انواع سیم و کش27992
روکش پالستیکی سیم و کابل36980
روکش پالستیکی صندلی36940
روکش تخته ام دي اف31510
روکش چوبی31510
روکش سوسیس و کالباس36320
روکش شکالت23660
روکش طبیعی سوسیس و کالباس از گاو21151
روکش الستیکی حفاظت مخازن36270
روکش الستیکی غلتکهاي صنعتی36270
روکش مالمینه36390
گیر صندلی خودرو روکش و عرق27180
بار مصرف پالستیکی هاي بهداشتی یک روکش36330
هاي ام دي اف هاي پروفیل روکش31510
پزشکی اي دندان پنبهرول 35270
روناس01690
بري رووان01349
درصد وزنی روي 90/99روي غیر ممزوج کمتر از 41442
درصد یا بیشتر روي دارد 99/99روي غیر ممزوج که از لحاظ وزن 41442
درصد روي دارد 99/99روي غیر ممزوج که از لحاظ وزن کمتر از 41442
درصد وزنی روي 99/99درصد وزنی یا بیشتر اما کمتر از  90/99روي غیر ممزوج محتوي 41442
درصد وزنی روي 99/99درصد وزنی یا بیشتر اما کمتر از  95/99روي غیر ممزوج محتوي 41442
روي کالسینه شده14290
روي، کارنشده41442
رویه پشتی ماشینی27230
رویه کفش29600
ریحان01219
ریحان مرتعی01219
ریحان و تخم ریحان01690
ریدر فلش مموري45272
ریدر کارت پانچ شده45269



      (CPC)  503

     
ریدر کارت مغناطیسی45269
ریدر کارت هوشمند45269
ریدر میکروفیش48330
ریدر میکروفیلم48330
ریدر نوار کاغذي45269
ریدرهاي مغناطیسی و نوري45269
ریزوم ثعلب01690
ها ریزوم01961
ریسمان با غالف الستیک یا پالستیک27310
استر پنبه ریسمان پلی27310
استرویسکوز ریسمان پلی27310
اي ریسمان پنبه27310
ریسمان نسوز37920
هاي منفجرکننده ریسمان35450
ریش، زلف و گیسوي مصنوعی38972
تراش برقی ریش44816
ریشه چوبک01690
کوله خاسریشه خاس و 01690
ریشه ختمی01690
ریشه روناس01690
)رویواس وحشی(ریشه ریوند چینی 01690
ریشه کاسنی01690
ریشه کاسنی بو نداده01690
ریشه گیاه01961
ریشه لوتوس01599
ریشه نرگس01690
بندي شده ریگ دانه37990
آهن و تراموا از آهن و فوالد ریل راه41253
فلزي کابینت ریل42992
برداري ریل فیلم48353
)نساجی(ریل کشویی 44614
ریمل35323
رینگ بلندگو47402
رینگ پیستون43151
رینگ چرخ خودرو49129
رینگ ختنه48150
بکس رینگ53129
ریواس01219
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ریواس مرتعی01219
خدمات مطب -ریوي93122
زئولیت16390
زالزالک01359
زالو02199
زانتیا49113
زانوبند35290
زانوبند الستیکی36270
زایلن34110
هاي تأمین اجتماعی برنامه  به  اداري مربوط  خدمات -  زایمان91310
 خدمات - پزشک  زیر نظر مستقیم  زایمان93122
خدمات -)سوزي، بستر سیال توده(سوزي استاندارد به روش احتراق سنتی  زباله94333
زمینی زبره سیب21392
زدو03219
زردآلو01353
زردآلو خشک شده21419
زردچوبه، جنس زردچوبه01690
زردک01251
زرشک01349
زرشک زینتی01961
زرشک قائنات01349
زرشک کوهی01349
)اوپیمان(زرنیخ سرخ 16190
زعفران01660
زعفران کاذب01446
زعفران هندي01690
)موتور الکتریکی(زغال 46950
زغال اکتیف شده35490
زغال چوب34510
زغال چوب از بامبو34510
زغال چوب از نوع زغال پوست34510
سنگ هاي جامد مشابه ساخته شده از زغال زغال قالبی و سوخت11020
زغال قرع33100
زغال کک شو11010
اخته زغال01359
سنگ خشک زغال11010
سنگ کک شو زغال11010
)تورب(سنگ نارس  زغال11050
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سنگ نارس متراکم زغال11050
سنگ، فشرده نشده زغال11010
زفت34540
زمین تنیس سرپوشیده53129
زمین کشاورزي53129
دوانی سواري و مسابقات اسب دوچرخهرانی یا  بال، راگبی، دو و میدانی، تنیس، مسابقات اتومبیل زمین ورزشی فوتبال، بیس53270
دار شوي دسته زمین38993
 خدمات اداره - هاي بازي تنیس زمین96520
هاي تفریحی هاي قایق هاي گلف، تأسیسات ساحلی و لنگرگاه زمین53270
 خدمات اداره -هاي ورزشی زمین96520
خدمات مطب -زنان و زایمان93122
زنبور02196
بر حسب جمعیت نژادها -زنبور عسل02196
زنبیل و سبد سنتی31923
زنجبیل فراوري نشده01657
زنجبیل، فراوري شده23927
زنجیر انتقال نیروي صنعتی43320
زنجیر دوچرخه43320
زنجیر موتور خودرو43320
زنجیر موتورسیکلت43320
 خدمات اداره -ها زندان91280
 اداره  به  اداري مربوط  خدمات -ها زندان91280
 بیمارستان خدمات  -ها زندان93119
خدمات -تأدیبی  هاي زندان91280
هاي اجتماعی به خدمات کمک -زندانیان93590
خدمات ارایه شده به -زندانیان بدهکار مالی93590
زنکیت14290
زنگ اخبار46921
زنگ درب بازکن46929
زنگ دستی42996
اي چکشی و اشیاي همانند زنگ، زنگ اخبار، زنگ صفحه42999
بر زنگ35110
زودگیر بتون35490
زونکن مقوایی32700
زه دور بدنه وسایل نقلیه49129
خدمات دفع از طریق -کشی فاضالب زه94110
کشی و پمپ کردن آب داخل معادن زه86219
زهوار چوبی31600
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زهوار فلزي42110
زیپ چسبی38923
زیپ پالستیکی38923
زیپ فلزي38923
پیرول زي35230
زیتون01450
زیتون رودبار01450
زیتون شور21340
زیتون طارم01450
جز در سرکه یا جوهر سرکه داري شده به زیتون نگه21399
زیر ارنجی درب خودرو49231
غیرکشباف -زیر پیراهن مردانه28232
زیرانداز از پوست خزدار28320
زیرانداز بچه36270
زیرانداز پالستیکی36990
زیرانداز سفري27110
زیرپایی الستیکی36270
زیردامن کشباف زنانه ودخترانه28224
نشانی آتش  خدمات -زیردریایی91260
)فایبرگالس(زیردوشی 36930
)فلزي(زیردوشی 42911
 به  اداري دولت مربوط  خدمات -  جاده  هاي ساخت کمکزیرسازي و 91134
صورت کارنشده زیرکونیوم به41601
رو رو و پیاده زیرگذرها و روگذرهاي ماشین53211
زیره سبز فراوري نشده01654
زیره سبز مرتعی01654
، خرد شده و ساییده)زیره کرمانی(زیره سبز، زیره سیاه 23924
فراوري نشدهزیره سیاه 01654
زیره کرمانی فراوري نشده01654
زیره کوهی01690
دوزي زیگزاگ27913
زیلو27220
زین دوچرخه49942
زین موتورسیکلت49941
سازي براي هر نوع حیوان زین و برگ29210
زین و یراق42992
زین و یراق چرمی29210
زین و یراق غیر چرمی29210
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زینک افست48341
)صفحه حساس به نور در جذب مرکب(زینک چاپ 44914
ژاکت تریکو28226
ژاکت زنانه28223
صورت کارنشده ژرمانیوم به41601
ژل الکتروپزشکی35290
ژل دارویی35260
ژل رویال02910
ژالتین35420
ژالتین و مشتقات آن35420
گیاهیهاي حیوانی و  ژالتین و مشتقات آن و چسب35420
ژلگوت35430
ژله کابل33500
ژله میوه21494
)قابل حمل(ژنراتور بنزین 46113
فاز ژنراتور تک46113
)متحرک(ژنراتور دیزلی 46113
فاز ژنراتور سه46113
ژنراتور گاز آب43911
ژنراتور گاز مولد43911
بدون اپراتور -ژنراتور و توربین، خدمات اجاره73129
بدون اپراتور - ژنراتور و توربین، خدمات کرایه73129
)آلترناتورها( ACژنراتورهاي 46112
کیلو وات 200باالي  ACژنراتورهاي 46112
کیلو وات 200زیر  ACژنراتورهاي 46112
DCژنراتورهاي 46111
کیلو وات 200باالي  DCژنراتورهاي 46111
کیلو وات 200زیر  DCژنراتورهاي 46111
)مجموعه کامل(ژنراتورهاي آبی 46113
ژنراتورهاي اضطراري برق46113
)مجموعه کامل(ژنراتورهاي بخاري 46113
)مجموعه کامل(ژنراتورهاي دیزلی 46113
ژنراتورهاي شارژ باتري46113
)مجموعه کامل(ژنراتورهاي گازي 46113
ژیگلور بنزین خودرو49129
خدمات سالن ورزش - ژیمناستیک96520
ها ژیوفیزیک و وسایل وابسته به آن48211
سابالنس48253



      (CPC) 508

     
ساپوتا01319
ساپودیال01319
ساچمه بلبرینگ43310
ساچمه تفنگ44740
هاي آهنی ساچمه42999
هاي فوالدي ساچمه42999
خدمات -ساخت محل دفن بهداشتی94331
ها آرشیوها و موزهساختمان 53129
ها ساختمان آسایشگاه53129
هاي گروهی هاي کارگران، خانه ساختمان اقامتگاه53112
هاي کارگري یا دانشجویی ساختمان اقامتگاه53129
ساختمان انبارها 53122
ساختمان بازارهاي سرپوشیده53122
ها ساختمان بیمارستان53129
خودرو هاي ساختمان پارکینگ53122
اي هاي حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ساختمان پایانه53122
)فلزي(ساخته  ساختمان پیش42110
ساختمان تئاترها53129
هاي سوخت و سرویس ساختمان جایگاه53122
هاي بازنشستگان ساختمان خانه53112
ها ها، دبیرستان ساختمان دبستان53129
ها درمانگاهساختمان 53129
ها ساختمان رستوران53129
ها هاي بیخانمان ساختمان سرپناه53112
سازي هاي ذخیره ساختمان سیلوها و دیگر سازه53121
ساختمان سینماها53129
هاي معمولی هاي بزرگ و فروشگاه ساختمان فروشگاه53122
ها ساختمان کارخانه53121
ها ساختمان کارگاه53121
ها ساختمان کتابخانه53129
پزشکی هاي دام ساختمان کلینیک53129
ها ساختمان متل53129
ها ساختمان مدارس عالی، دانشگاه53129
ساختمان مراکز تلفن53129
ها ساختمان مراکز خرید و بوتیک53122
ساختمان مراکز مخابرات53129
ها ساختمان مسافرخانه53129
ها نمایشگاهساختمان53122
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ها ساختمان هتل53129
ها خانه ساختمان یتیم53112
هاي اداري ساختمان53122
هاي اماکن مذهبی ساختمان53129
ها هاي بانک ساختمان53122
هاي بخش ارتباطات ساختمان53129
گذاري ها و مجالس قانون هاي دادگاه ساختمان53129
تلویزیونهاي رادیو و  ساختمان53129
ها هاي زندان ساختمان53129
هاي مسکونی داراي سه واحد مسکونی یا بیشتر ساختمان53112
هاي مسکونی داراي یک یا دو واحد مسکونی ساختمان53111
آموزان و کودکان هاي مسکونی دانش ساختمان53112
هاي مسکونی دانشجویان ساختمان53112
سالخوردگانهاي مسکونی  ساختمان53112
خدمات -پزشکی سازمان نظام دام95120
خدمات -پزشکی سازمان نظام95120
خدمات -آموز هاي تبادل دانشجو یا دانش سازماندهی برنامه92920
)هنري، علمی و تکنولوژیکی، تاریخی(ها  دهی تورهاي نمایشی براي انواع مجموعه سازمان96411
خدمات -هاي تفریحی ورزشدهی رویدادهاي  سازمان96511
خدمات -هاي ورزشی باشگاه  دهی رویدادهاي ورزشی توسط سازمان96512
سازي هاي بدن خدمات باشگاه -هاي ورزشی دهی و مدیریت رخدادهاي ورزشی توسط باشگاه سازمان96512
هاي بولینگ باشگاهخدمات  -هاي ورزشی دهی و مدیریت رخدادهاي ورزشی توسط باشگاه سازمان96512
هاي دو و میدانی خدمات باشگاه -هاي ورزشی دهی و مدیریت رخدادهاي ورزشی توسط باشگاه سازمان96512
هاي شطرنج خدمات باشگاه -هاي ورزشی دهی و مدیریت رخدادهاي ورزشی توسط باشگاه سازمان96512
هاي شنا خدمات باشگاه -ي ورزشیها دهی و مدیریت رخدادهاي ورزشی توسط باشگاه سازمان96512
هاي فوتبال خدمات باشگاه -هاي ورزشی دهی و مدیریت رخدادهاي ورزشی توسط باشگاه سازمان96512
هاي گلف خدمات باشگاه -هاي ورزشی دهی و مدیریت رخدادهاي ورزشی توسط باشگاه سازمان96512
هاي مشت زنی خدمات باشگاه -هاي ورزشی باشگاهدهی و مدیریت رخدادهاي ورزشی توسط  سازمان96512
هاي زمستانی هاي ورزش خدمات باشگاه -هاي ورزشی دهی و مدیریت رخدادهاي ورزشی توسط باشگاه سازمان96512
خدمات - هاي فرهنگی دولتی  فعالیت  ترویجکننده  هاي سازمان91124
خدمات ارایه شده توسط -اي هاي حرفه سازمان95120
خدمات ارایه شده توسط -هاي کار و کسب و کارفرمایان سازمان95110
سازه گالوانیزه مخصوص نصب قطعات گچی42110
سازهاي بادي38330
اي سازهاي کوبه38350
سازهاي مخصوص تقلید صداي شکار38350
هاي عایقی و حفاظتی درب و پنجره سازه42110
هاي فضایی سازه42110
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هاي بارگیري و تخلیه معدن ها، مانند ایستگاه جز ساختمان هاي مرتبط، به کاري و سازه هاي معدن سازه53261
هاي تیر، مراکز آزمایش نظامی و غیره هاي مهندسی نظامی مانند دژها، سنگرها، انبارها، میدان سازه53290
هاي نمایشگاهی سازه42110
 خدمات اجاره - ساعت73290
 خدمات کرایه - ساعت73290
ساعت حضور و غیاب الکترونیکی48430
اي ساعت حضور و غیاب عقربه48430
ساق بند29600
ساقه زیرزمینی01599
ساقه سنبل ختایی01690
ساک دستی چرمی29220
ساک دستی غیر چرمی29220
ساک کاغذي32152
ساک مقوایی32152
مقواییساک و کیسه کاغذي یا 32152
ساکار و قطعات نسوز37320
ساکارین و امالح آن34150
ساکشن جراحی48150
ساالد الویه23997
زمینی ساالد سیب21394
ساالد فصل23999
سالپ01599
سالن ژیمناستیک53129
سالن ورزشی چندمنظوره53129
هاي رقص سالن53129
هاي شبانه هاي کلوب سالن53129
هاي کنسرت سالن53129
و امکانات مشابه و امکانات زمینی آموزش پرواز) روي عرشه(سامانه پرتاب هواپیما و سامانه بازدارنده هواپیما 43134
سامسونت غیر چرمی29220
سانسوریا01961
ساورساپ01319
هاي حصیري سایبان31923
ها کن گرم سایر آب44817
زودجوش یا مخزنی غیر برقی براي چوب، خمیر کاغذ، کاغذ یا مقواهاي  کن گرم سایر آب44912
کشی یا محاسبه ریاضی سایر آالت رسامی، خط48232
هادي یا وسایل ها براي سنجش یا کنترل ورقه نازک یا ادوات نیمه سایر آالت و دستگاه48249
هادي یا وسایل داراي وسیله ثبت ات نیمهها براي سنجش یا کنترل ورقه نازک یا ادو سایر آالت و دستگاه48249
)هیپومتر، کردومتر، دیستورسیومتر، پسوفومتر(ها طراحی شده براي ارتباطات راه دور  سایر آالت و دستگاه48244
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هایی که  شبکهها یا  هادي یا براي کنترل فتوماسک هاي نازک یا ادوات نیمه سایر آالت و وسایل اپتیکی براي چک کردن ورقه48269

گیرند هادي مورد استفاده قرار می در ساختن ادوات نیمه
)ناوبري(سایر ابزار و لوازم هدایت 48211
گیري یا آزمایش ولتاژ، جریان، مقاومت یا قدرت داراي وسیله ثبت ها براي اندازه سایر ابزارآالت و دستگاه48249
شناسی سایر ابزارها و لوازم آب48219
نگاري سایر ابزارها و لوازم آب48219
نگاري سایر ابزارها و لوازم اقیانوس48219
سایر ابزارها و لوازم ژیوفیزیکی48219
برداري سایر ابزارها و لوازم نقشه48219
سایر ابزارها و لوازم هواشناسی48219
جز ابزارهاي اخترشناسی رادیویی سایر ابزارهاي نجومی، به48314
گازهاي رومیزي  سایر اجاق44817
هاي تیره کاج دار حاصل از تقطیر یا سایر عملیات روي چوب هاي ترپن سایر اسانس34400
ها سایر استرهاي اسید سالیسیلیک و امالح آن35210
سایر اسیدهاي کربوکسلیک34140
هاي مواد غذایی سایر افزودنی23999
آلومینیوم، سرب، روي یا قلعسایر اقالم از نیکل، 42999
سایر اقالم با کاربري بریدن42915
بندي نشده در جاي دیگر سایر اقالم چاپی طبقه32690
، از آهن، فوالد یا مس)کاري پرس(زنی  کاري و قالب گري، چکش هاي ریخته شده به روش سایر اقالم ساخته42999
بندي نشده در جاي دیگر طبقهسایر اقالم گیاهی فراوري نشده، 01990
سایر الکترودها42950
سایر الکتروموتورها46112
صورت خام سایر الیاف نسجی گیاهی به01929
دانه و رامی جز کتان، شاه هاي نساجی طبیعی خام به سایر الیاف01922
سایر انواع آبزیان غیر ماکول04210
سایر انواع آسانسور43540
انواع اتومبیل سواريسایر 49113
سایر انواع اجاق گازها44817
بازي سایر انواع اسباب38560
سایر انواع بتونیر44440
دار سایر انواع برگ زینتی گل01961
سایر انواع بلبرینگ43310
سایر انواع به01352
سایر انواع پیستون43151
سایر انواع تراکتور44149
توتسایر انواع 01343
فرنگی سایر انواع توت01344
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سایر انواع تیوب و لوله، با مقطع مدور، بدون درز41283
کاري شده، از فوالد سایر انواع تیوب و لوله، با مقطع مدور، جوش41287
شده صورت مشابهی دوخته شده یا به سایر انواع تیوب و لوله، مانند درز باز، میخ پرچ41289
ع جکسایر انوا43510
جز جوهر چاپ به -سایر انواع جوهر35140
سایر انواع جیپ49113
دوزي سایر انواع چرخ خیاطی و گل44814
بندي نشده در جاي دیگر سایر انواع خدمات تخصصی، فنی و تجاري، طبقه83990
بندي نشده در جاي دیگر سایر انواع خدمات رزرو براي حمل و نقل طبقه85519
سایر انواع خرما01314
سایر انواع داروهاي مورد مصرف دام35260
سایر انواع دریل44232
هاي مورد  ها، شامل دستگاه هاي مخصوص ارسال یا دریافت صدا، تصویر و سایر داده هاي تلفن و دستگاه سایر انواع دستگاه47223

)هاي گسترده هاي محلی یا شبکه شبکهمانند (سیم  هاي سیمی یا بی استفاده براي ارتباط در شبکه
سایر انواع دوچرخه49921
سایر انواع رادیاتور49129
سایر انواع سرنگ48150
پاش سایر انواع سم44150
سایر انواع شلتوک01132
جز با چارچوب فلزي و چوبی به -سایر انواع صندلی38119
سایر انواع فریزر غیر خانگی43913
انواع فیلتر سایر43915
)قند انورت(سایر انواع قند و شربت و شکر 23210
سایر انواع کامیون49115
فنر خودرو سایر انواع کمک49129
ها سایر انواع کوره43420
سایر انواع کولر43912
هاي زینتی باالرونده سایر انواع گونه01961
هاي سنگین ماشین) تایر(سایر انواع الستیک 36113
سایر انواع المپ الکتریکی و لوازم روشنایی46539
سایر انواع لودر44425
سایر انواع لیفتراک43530
پزي سایر انواع ماشین آسفالت44440
شمار سایر انواع ماشین اسکناس45160
سایر انواع ماشین پرس فلزات44217
سایر انواع ماشین تحریر45110
کشی جوجه سایر انواع ماشین44193
سایر انواع ماشین شیردوشی44131



      (CPC)  513

     
سایر انواع موتورسیکلت49912
زنی گرم، یا فشارکاري و شامل  کاري، نورد گرم، قالب گرد و مفتول از آهن یا فوالد ساده، کارشده در حد پتک سایر انواع میل41242

هاي پیچیده بعد از نورد گردها و مفتول میل
بوس سایر انواع مینی49112
سایر انواع نان ماشینی23410
افزار کاربردي، بسته سایر انواع نرم47829
سایر انواع وانت49115
هاي مجهز به مکانیسم بارگیري یا تخلیه بار براي کارهاي  یدک ها و نیم جز یدک به) یدک ویژه حمل کاال سایر انواع یدک و نیم49229

کشاورزي
هاي تر سایر باتري46420
هاي خشک سایر باتري46410
پاها سایر بال02192
ها سایر بخاري44822
هاي گیاهان، بدون گل یا غنچه سایر بخش03249
هاي آرایشی سایر بروس38993
ها سایر بلبرینگ43310
هاي القایی سایر بوبین46122
مصنوعی هاي بافتی از نخ فیالمنت نیمه سایر پارچه26730
ها درصد وزنی از این گونه فیالمنت 85مصنوعی، با حداقل  هاي بافتی از نخ فیالمنت نیمه پارچه سایر26720
باف از الیاف سنتتیک هاي کشباف یا قالب سایر پارچه28190
باف از الیاف مصنوعی هاي کشباف یا قالب سایر پارچه28190
نرم حیوانباف از پشم یا موي  هاي کشباف یا قالب سایر پارچه28190
باف از پنبه هاي کشباف یا قالب سایر پارچه28190
سایر پارکت31600
بندي نشده در جاي دیگر سایر پرندگان طبقه02194
سایر پروژکتورها47314
پردازي اتوماتیک سایر پروژکتورهاي لوله پرتوي کاتدي مورد استفاده در سیستم داده47315
شده شده یا سرد تمام ربا یا از فوالدهاي غیر ممزوج فقط سرد شکل داده آهنها از  سایر پروفیل41262
سایر پریزها46212
بندي نشده در جاي دیگر داران طبقه سایر پستان02192
حیوان) کرک(سایر پسماند پشم یا موي نرم 39212
)هاي خام غیر از روغن به(هاي حاصل از مواد معدنی قیري  هاي نفتی و روغن سایر پسماند روغن39950
سایر پسماند و ضایعات کاغذ و مقواي جور نشده39240
سایر پسماندهاي پنبه39215
سایر پسماندهاي صنایع شیمیایی و صنایع واسطه39990
سایر پلوپزهاي برقی44817
ها سایر پنکه44815
متر میلی 4هاي نوار کاست صوتی به پهناي حداکثر  سایر پنکیک47610
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جز ماسکهاي محافظتی که نه داراي قطعات مکانیکی هستند و نه فیلتر قابل  به(هاي گاز  سایر تجهیزات تنفسی و ماسک48160

)تعویض
صنعتی یا آزمایشگاهی) بند برق(سایر تجهیزات حرارتی القایی یا دیالکتریک 43420
سایر تجهیزات کوره43420
سایر تخته چندالیی31410
سایر تراکتورهاي کشاورزي44149
سایر تراورتن کوپ15120
سایر تراورتن الشه15120
اشباع شده -سایر تراورس چوبی31320
سایر ترکیبات شیمیایی رنگدار34330
؛ هواي متراکم)آب مقطر(سایر ترکیبات غیر آلی 34250
سایر ترکیبات فسفات34240
پرپیلن پلیاي از  رشته سایر تک35530
هاي اپتیکی سایر تلسکوپ48314
سایر تورهاي فلزي42943
سایر تینر35110
سایر جاروهاي برقی44919
متر میلی 6/5سایر جامبو و پنکیک نوار مغناطیسی تصویري به پهناي بیش از 47620
متر میلی 6/5سایر جامبو و پنکیک نوار مغناطیسی صوتی به پهناي بیش از 47610
سایر جعبه و قوطی مقوایی32153
زاها با پایه آهن و سیلیسیوم سایر جوانه41115
سایر جوندگان02192
پردازي خودکار یا به شبکه هاي داده گرهاي سوزنی قابل اتصال به دستگاه گرهاي مانند چاپ سایر چاپ45265
ها و اتصاالت الکتریکی از نوع مورد استفاده براي تامین روشنایی فضا  المپشامل (هاي الکتریکی و اتصاالت روشناي  سایر چراغ46539

)و مانند آن
هاي حیوانی، آب کرده سایر چربی21529
سایر چوب اره شده یا رنده شده31100
سایر حبوبات سبز01249
گرها سایر حس48269
هاي صنعتی سایر خاک16390
ادواري، غیر روزانه، چاپ شدهها و نشریات  سایر خبرنامه32490
سایر خدمات آزمایش و تحلیل فنی83449
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات آزمایش و تحلیل فنی طبقه83449
سایر خدمات اداره بازارهاي مالی71559
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات اداري دولت طبقه91119
بندي نشده در جاي دیگر آلوده شده، طبقهسایر خدمات اصالح مکان 94420
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات اصالحی طبقه94490
سایر خدمات اطالعاتی85991
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سایر خدمات اعطاي اعتبار71139
سایر خدمات امنیتی85290
سایر خدمات انبارداري67290
سایر خدمات بازپروري اجتماعی93304
داري مرکزي بانکسایر خدمات 71110
)On-line(سایر خدمات برخط 84399
سایر خدمات بهداشتی97290
هاي غیر عمر سایر خدمات بیمه اتکایی بیمه71439
ها و اماکن عمومی ها، جاده سایر خدمات پارک در خیابان67430
کاري، چسباندن، چسب  ، برجسته)پانچ، پرفراژدریل، (سایر خدمات پرداخت کتاب مانند تازدن، برش، پرس، سوراخ کردن 89122

ها زدن، به هم چسباندن ورق
سایر خدمات پرورش حیوانات86129
 -)هاي دیجیتال و غیره تولید شده بر روي فیلم، نوار ویدئو، واسطه(سایر خدمات پس از تولید براي کارهاي صوتی تصویري 96139

خدمات تبدیل فرمت
 -)هاي دیجیتال و غیره تولید شده بر روي فیلم، نوار ویدئو، واسطه(تولید براي کارهاي صوتی تصویري  سایر خدمات پس از96139

سازي و غیره فشرده
سایر خدمات پشتیبانی براي خدمات حمل و نقل هوایی یا فضایی67630
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات پشتیبانی تجاري طبقه85999
پشتیبانی تلفنسایر خدمات 85939
سایر خدمات پشتیبانی تولید محصوالت کشاورزي86119
بندي نشده در جاي دیگر اي طبقه سایر خدمات پشتیبانی خدمات حمل و نقل جاده67490
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات پشتیبانی طبقه85999
گربندي نشده در جاي دی سایر خدمات پشتیبانی فنی آي تی طبقه83132
سایر خدمات تأمین میزبانی و زیرساخت آي تی83159
هاي مشتري و اشتراک  سایر خدمات تأمین میزبانی و زیرساخت آي تی مانند میزبانی برنامه کاربردي مشتري، پردازش داده83159

زمانی کامپیوتر
سایر خدمات تبلیغاتی83619
محلی  سایر خدمات تحویل68130
ترتیبات حمل و نقل و رزرو کردنسایر خدمات 85519
در جاي دیگر بندي نشده  سایر خدمات تکمیل ساختمان طبقه54790
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات تولید پارچه طبقه88219
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات تولید طبقه88909
بندي نشده در جاي دیگر طبقهسایر خدمات تولید محصول از مواد معدنی غیر فلزي، 88539
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات تولید محصوالت شیمیایی طبقه88427
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات تولید محصوالت غذایی طبقه88169
هاي بندري بار  جایی بار در پایانه سایر خدمات جابه67190
هاي ریلی بار  هجایی بار در پایان سایر خدمات جابه67190
هاي زمینی بار  جایی بار در پایانه سایر خدمات جابه67190
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هاي هوایی بار  جایی بار در پایانه سایر خدمات جابه67190
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات جا دادن در اتاق یا واحد طبقه63290
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات چاپ طبقه89121
بندي نشده در جاي دیگر اي، علمی و فنی طبقه سایر خدمات حرفه83990
داري سایر خدمات حساب82221
داري مانند گواهی و تصدیق، ارزیابی، تهیه سیاهه وضعیت حساب و غیره سایر خدمات حساب82221
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات حفظ محیط زیست طبقه94900
بندي نشده در جاي دیگر طبقهسایر خدمات حقوقی 82199
برداري عمقی و سطحی سایر خدمات خاک54330
اي اي، اجناس تهیه شده از خز و اقالم فرعی پارچه فروشی غیر فروشگاهی اجناس پارچه سایر خدمات خرده62433
فروشی غیر فروشگاهی اقالم روشنایی سایر خدمات خرده62443
غیر فروشگاهی انواع وسایل پخت و پز، کارد و چنگال و قاشق، ظروف سفالی، بلوري، چینی و فروشی  سایر خدمات خرده62445

سرامیکی مورد استفاده در منزل
فروشی غیر فروشگاهی پوست و چرم سایر خدمات خرده62415
ها فروشی غیر فروشگاهی تجهیزات الکترونیک و مخابراتی و قطعات آن سایر خدمات خرده62485
هاي صوتی و تصویري ضبط شده ها و تیپ فروشی غیر فروشگاهی تجهیزات رادیو و تلویزیون و دیسک سایر خدمات خرده62442
و نانوایی...) نبات، تافی و  نقل، نبات، آب(فروشی غیر فروشگاهی تولیدات قنادي  سایر خدمات خرده62425
هاي روغنی، بذرهاي روغنی و غذاي دام هها و میو فروشی غیر فروشگاهی دانه سایر خدمات خرده62411
فروشی غیر فروشگاهی رنگ شیمیایی، روغن جال و الک الکل سایر خدمات خرده62464
ها آالت و تجهیزات تخصصی و ملزومات کاربري آن فروشی غیر فروشگاهی سایر ماشین سایر خدمات خرده62488
بندي نشده در جاي دیگر آالت و تجهیزات طبقه ماشینفروشی غیر فروشگاهی سایر  سایر خدمات خرده62489
جز دوچرخه فروشی غیر فروشگاهی سایر وسایل حمل و نقل، به سایر خدمات خرده62482
افزار و ابزار دستی فروشی غیر فروشگاهی سخت سایر خدمات خرده62465
زي و محصوالت مرتبطهاي جامد، مایع و گا فروشی غیر فروشگاهی سوخت سایر خدمات خرده62491
هاي دستشویی و حمام فروشی غیر فروشگاهی عطرها، اقالم آرایشی و صابون سایر خدمات خرده62475
اي، انواع بشکه و چلیک و سایر اشیاي چوبی پنبه فروشی غیر فروشگاهی کارهاي حصیري، کارهاي چوب سایر خدمات خرده62446
پوش فروشگاهی کاغذ دیواري و کففروشی غیر  سایر خدمات خرده62463
فروشی غیر فروشگاهی کاالهاي چرمی و لوازم سفر سایر خدمات خرده62456
بندي نشده در جاي دیگر فروشی غیر فروشگاهی کاالهاي مصرفی گوناگون طبقه سایر خدمات خرده62459
افزاري هاي نرم فروشی غیر فروشگاهی کامپیوترها و بسته سایر خدمات خرده62484
افزار فروشی غیر فروشگاهی کتاب، روزنامه، مجله و نوشت سایر خدمات خرده62451
شیمیایی -فروشی غیر فروشگاهی کودهاي شیمیایی و محصوالت زراعی سایر خدمات خرده62472
فروشی غیر فروشگاهی لوازم ساختمانی و شیشه تخت سایر خدمات خرده62461
فروشی غیر فروشگاهی لوازم نصبی، لوازم ثابت و لوازم بهداشتی سرامیکی ثابت خردهسایر خدمات 62462
آالت و تجهیزات کشاورزي، زمین چمن و باغ، شامل تراکتور فروشی غیر فروشگاهی ماشین سایر خدمات خرده62486
رانآالت و تجهیزات مهندسی معدن و عم فروشی غیر فروشگاهی ماشین سایر خدمات خرده62487
دفتري/ها و تجهیزات اداري شامل مبلمان اداري فروشی غیر فروشگاهی ماشین سایر خدمات خرده62483
فروشی غیر فروشگاهی ماهی و دیگر غذاهاي دریایی سایر خدمات خرده62424
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خوراکیهاي  ها و چربی فروشی غیر فروشگاهی محصوالت لبنی، تخم ماکیان و روغن سایر خدمات خرده62422
اي مورد استفاده در منزل فروشی غیر فروشگاهی مالفه، پرده، پرده تور و اقالم مختلف پارچه سایر خدمات خرده62432
بندي نشده در جاي دیگر فروشی غیر فروشگاهی مواد خام کشاورزي، طبقه سایر خدمات خرده62419
بندي نشده در جاي دیگر یر فلزي و سایر محصوالت طبقهفروشی غیر فروشگاهی مواد معدنی غ سایر خدمات خرده62499
فروشی غیر فروشگاهی نخ و پارچه سایر خدمات خرده62431
و ابزار دقیق) چشمی(فروشی غیر فروشگاهی وسایل عکاسی و اپتیکی  سایر خدمات خرده62452
موتورسیکلت، اتومبیل و قطعات و لوازم جانبیفروشی غیر فروشگاهی وسایل نقلیه موتوري،  سایر خدمات خرده62481
فروشی غیر فروشگاهی، آدامس سایر خدمات خرده62429
فروشی غیر فروشگاهی، ازگیل سایر خدمات خرده62421
فروشی غیر فروشگاهی، انبه سایر خدمات خرده62421
ها فروشی غیر فروشگاهی، انواع ساعت و قطعات آن سایر خدمات خرده62454
فروشی غیر فروشگاهی، بستنی سایر خدمات خرده62429
فروشی غیر فروشگاهی، بالل سایر خدمات خرده62429
فروشی غیر فروشگاهی، بیسکویت سایر خدمات خرده62429
فروشی غیر فروشگاهی، پاپوش و کفش سایر خدمات خرده62434
فروشی غیر فروشگاهی، پسته تازه سایر خدمات خرده62429
فروشی غیر فروشگاهی، پشمک سایر خدمات خرده62429
فروشی غیر فروشگاهی، پفک سایر خدمات خرده62429
فروشی غیر فروشگاهی، تجهیزات پزشکی و ارتوپدي سایر خدمات خرده62474
سفید فروشی غیر فروشگاهی، توت سایر خدمات خرده62421
فرنگی توت فروشی غیر فروشگاهی، سایر خدمات خرده62421
فروشی غیر فروشگاهی، جواهرات و اقالم مرتبط سایر خدمات خرده62454
فروشی غیر فروشگاهی، چغاله بادام سایر خدمات خرده62429
آموز فروشی غیر فروشگاهی، حیوانات زنده، شامل حیوانات دست سایر خدمات خرده62414
خمیر کاغذ، کاغذ و مقوافروشی غیر فروشگاهی،  سایر خدمات خرده62494
هاي غیر موتوري فروشی غیر فروشگاهی، دوچرخه و سایر چند چرخه سایر خدمات خرده62455
فروشی غیر فروشگاهی، زالزالک سایر خدمات خرده62429
توت فروشی غیر فروشگاهی، شاه سایر خدمات خرده62421
تازهفروشی غیر فروشگاهی، فلفل  سایر خدمات خرده62429
هاي تفریحی و ورزشی فروشی غیر فروشگاهی، قایق سایر خدمات خرده62455
ها فروشی غیر فروشگاهی، قهوه، چاي و ادویه سایر خدمات خرده62427
فروشی غیر فروشگاهی، کاالهاي ورزشی سایر خدمات خرده62455
فروشی غیر فروشگاهی، گرمک سایر خدمات خرده62421
فروشی غیر فروشگاهی، گل و نهال ات خردهسایر خدم62412
سبز فروشی غیر فروشگاهی، گوجه سایر خدمات خرده62429
فروشی غیر فروشگاهی، گوشت و محصوالت گوشتی سایر خدمات خرده62423
ها فروشی غیر فروشگاهی، لوازم خانگی و قطعات آن سایر خدمات خرده62444
فروشگاهی، لیموترشفروشی غیر  سایر خدمات خرده62421
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جز انواع مورد استفاده در ادارات و دفاتر فروشی غیر فروشگاهی، مبلمان و قطعات مبلمان به سایر خدمات خرده62441
فروشی غیر فروشگاهی، محصوالت تمیزکننده سایر خدمات خرده62476
فروشی غیر فروشگاهی، محصوالت توتونی سایر خدمات خرده62428
فروشی غیر فروشگاهی، محصوالت دارویی خدمات خرده سایر62473
فروشی غیر فروشگاهی، موز سایر خدمات خرده62421
جات ها و سبزي فروشی غیر فروشگاهی، میوه سایر خدمات خرده62421
فروشی غیر فروشگاهی، نوشیدنی سایر خدمات خرده62426
بازي بازي و اسبابفروشی غیر فروشگاهی، وسایل  سایر خدمات خرده62453
فروشی غیر فروشگاهی، هندوانه سایر خدمات خرده62421
پزشکی سایر خدمات دام83590
زیارتی) تور(هاي کامل  در گشت  سایر خدمات85540
سیاحتی) تور(هاي کامل  در گشت  سایر خدمات85540
سایر خدمات دفع پسماندهاي غیر خطرناک94339
رزروسایر خدمات 85539
سایر خدمات رسیدگی توسط سرایدار85330
هاي عضویتی با هدف کمک به پیشبرد اهداف یا موضوعات عمومی از طریق آموزش عمومی، نفوذ سیاسی  سایر خدمات سازمان95994

و غیره
ها و تسهیالت آموزشی، محلی و اجتماعی هاي عضویتی در حمایت از فعالیت سایر خدمات سازمان95994
بندي نشده در جاي دیگر کننده و تفریحی طبقه سایر خدمات سرگرم96990
سایر خدمات سرویس و تعمیر خودرو87141
سایر خدمات طراحی تخصصی83919
سایر خدمات طراحی ویژه83919
سایر خدمات عکاسی83819
اند بندي نشده سایر خدمات عمومی پستی که در جاي دیگري طبقه68119
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات عمومی دولت طبقه91199
سایر خدمات کمک ناوبري67990
هاي داخلی راه سایر خدمات کمک ناوبري آب67512
هاي ساحلی و دریا سایر خدمات کمک ناوبري در آب67511
سایر خدمات گرافیکی مرتبط با چاپ89122
محصوالت کشاورزيسایر خدمات الزم براي تولید 86119
)گذاري، خدمات بیمه و خدمات مستمري داري سرمایه جز بانک به(سایر خدمات مالی 71190
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات متفرقه طبقه97990
سایر خدمات مخابراتی84190
سایر خدمات مخابراتی اینترنتی84290
هاي ساخت و ساز پروژه جز خدمات مدیریت سایر خدمات مدیریت، به83190
سایر خدمات مربوط به تولید فیلم سینمایی، نوار ویدئویی و تلویزیونی96121
، نوار ویدئو و فیلم تلویزیونی تولید فیلم  به  مربوط  سایر خدمات96121
گذاري داري سرمایه سایر خدمات مرتبط با بانک71519
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نشده در جاي دیگربندي  سایر خدمات مشاوره تجاري طبقه83129
بندي نشده در جاي دیگر محیطی طبقه سایر خدمات مشاوره زیست83931
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات مشاوره علمی و فنی طبقه83939
سایر خدمات مشاوره کار و کسب83129
اي مدیریت سایر خدمات مشاوره83116
ها ساختماناي مرتبط با طراحی  سایر خدمات مشاوره83211
هاي تجاري سایر خدمات مشاوره83129
هاي دیگر سایر خدمات مهندسی براي پروژه83329
سایر خدمات مهندسی بناها83321
سایر خدمات مهندسی عمران83329
سایر خدمات مهندسی کارخانه و فرایندهاي صنعتی83322
جاي دیگردر   نشده بندي  سایر خدمات نصب الکتریکی طبقه54619
در جاي دیگر  نشده بندي  سایر خدمات نصب طبقه54699
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات واگذاري اعتبار طبقه71139
بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات ورزشی و تفریحی، طبقه96620
جایی جابهسایر خودروهاي کار اعم از مجهز یا غیر مجهز به تجهیزات باالبري یا 43530
و پودر از چدن خام، چدن اشپیگل، آهن یا فوالد) گرانول(هاي کوچک  سایر دانه41117
سایر در چوبی31600
هاي پرس براي کار روي فلز یا کاربید سایر دستگاه44217
اي هاي ورقه جز نوع اداري دستگاه هاي چاپ افست به سایر دستگاه44914
هاي چاپ پارچه جز دستگاه چاپ، بههاي  سایر دستگاه44914
پردازي خودکار، اعم از این که در یک محفظه واحد شامل یک یا دو مورد از انواع واحدهاي ذخیره  هاي داده سایر دستگاه45250

اطالعات، واحد ورودي یا واحد خروجی باشند یا نباشند
جز براي فلز یا شیشه زنی، به هاي غلتک سایر دستگاه43933
هاي مولد گاز پروسه آبی سایر دستگاه43911
)میکروفیلم ریدر(جز وسیله خواندن میکروفیلم  هاي نمایش تصویر ثابت، به سایر دستگاه48323
ها و نوارهاي صوتی غیر موسیقی سایر دیسک47699
هاي مختلط بخار هاي مولد بخار و دیگ سایر دیگ42342
ها سایر دینام46131
اي ذرت خوشه سایر01142
محور سایر رساناهاي الکتریکی هم46320
ولت 1000سایر رساناهاي الکتریکی، براي ولتاژهاي بیش از 46350
ولت 1000سایر رساناهاي الکتریکی، براي ولتاژهاي حداکثر 46340
هاي ضبط دیتا، شامل ماتریس و مستر براي تولید دیسک سایر رسانه47590
هاي نوري رسانهسایر 47540
خدمات -هاي دفن پسماند خطرناک سایر روش94322
در جاي دیگر  بندي نشده هاي غیر مسکونی طبقه سایر ساختمان53129
سایر سازهاي ایجاد صدا توسط بازدم38350
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بندي نشده در جاي دیگر هاي طبقه سایر ساینده16320
جات خانوده سیر سایر سبزي01254
ها و خاکسترها، همچنین خاکستر نوعی جلبک دریایی سرباره سایر39290
سانان سایر سگ02192
هاي تزئینی سایر سنگ15120
ها سایر سوپاپ43240
ها وسولفورها ها، سولفیت سایر سولفات34240
سایر سیانورهاي معدنی34270
اي سایر سیمان پرتلندکیسه37440
سایر شمش آلومینیوم41431
سایر شناورهاي تفریحی یا ورزشی49490
متر بیشتر باشد میلی 255هایی که هر ضلع ان از  ها و فیلم سایر صفحه48341
سایر صنایع دستی مسی42999
کاري، تراشه، خرده، ضایعات آسیاب کردن، خاک اره، براده سوهانکاري و ضایعات حاصل از پرداخت یا  سایر ضایعات تراش39340

کاري پرس
ها کش سایر علف34663
ها سایر عناصر رادیواکتیو و ایزوتوپ33690
سایر غالت01190
سایر فراوري کانی غیر فلزي37990
سایر فرو آلیاژها41115
سایر فریزرها44811
ها و اجزا و قطعات آن سایر فشنگ44740
خدمات -هاي بهداشتی براي انسان سایر فعالیت93199
ها با امولسیونی از هالوژنور نقره سایر فیلم48341
ها براي عکاسی رنگی سایر فیلم48341
متر و کمتر میلی 105هاي بدون سوراخ که پهناي  سایر فیلم48341
متر میلی 105هاي بدون سوراخ که پهناي بیش از  سایر فیلم48341
ها کش سایر قارچ34662
سایر قالب چوبی کفش31911
ها و ضایعات فوالد ممزوج سایر قراضه39340
هاي معدنی سایر قطران33200
سایر قطعات و ملحقات دستگاه تراش براي برداشتن از فلزات44251
هاي پرس براي کار روي فلز یا کاربید سایر قطعات و ملحقات سایر دستگاه44251
استفاده براي برداشتن از فلزابزار مورد  سایر قطعات و ملحقات سایر ماشین44251
گیري، تیز کردن، سنباده زدن، سنگ زدن، صیقل دادن، برق انداختن یا به  ابزار براي پلیسه سایر قطعات و ملحقات ماشین44251

کاري روي فلز، کاربید کلوخه یا سرمت به کمک سنگ سنباده یا محصوالت صیقلکاري طرق دیگري پرداخت
زنی دنده و پرداخت  زنی، دنده تراشی، سنگ دهی، شیارزنی، خان تراشی، شکل ابزار براي صفحه حقات ماشینسایر قطعات و مل44251

دنده، اره کردن و بریدن کاربید فلزي کلوخه یا سرمت
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یا سایر صورت برطرف نمودن یا برداشتن مواد، به کمک لیزر  ابزار براي کار روي انواع مواد به سایر قطعات و ملحقات ماشین44251

هاي نوري یا فوتونی، فراصوت، تخلیه الکتریکی، الکتروشیمیایی، اشعه الکترونی، اشعه یونی یا قوس پالسما اشعه
کاري قالبی کاري یا پرس ابزار براي کار روي فلز از طریق کوره کاري، پتک سایر قطعات و ملحقات ماشین44251
بندي نشده در جاي دیگر براي کار روي فلز، کاربید کلوخه یا سرمت، بدون برداشتن  طبقهابزار  سایر قطعات و ملحقات ماشین44251

یا زدودن مواد
صورت خم کردن، تا زدن، صاف کردن، تخت کردن، قیچی کردن، سوراخ  ابزار کار روي فلز به سایر قطعات و ملحقات ماشین44251

کردن یا شکاف دادن
و ماشین انتقال چند ایستگاهی، براي کار روي ) تکایستگاهی(ماشینکاري، ماشین واحد ساز  سایر قطعات و ملحقات مرکز44251

فلزات
سایر کارتریج با نوار مغناطیسی جهت درایوهاي کامپیوتري47699
سایر کارتن32153
ها سایر کاغذ گالسه32149
سایر کاالهاي بتونی37560
سایر کاالهاي گردبافی26820
هاي داراي فلز غیر آهن ها و کنسانتره سایر کانه14290
بندي نشده در جاي دیگر هاي شیمیایی طبقه سایر کانی16190
بندي نشده در جاي دیگر هاي صنعتی طبقه سایر کانی16390
هاي نسوز سایر کانی16390
سایر کپسول گاز42220
ها وکلرورها سایر کلرات34240
برقسایر کلیدهاي 46212
سایر کنتورهاي برق48263
سایر کنتورهاي گاز48263
سایر کنسانتره فلزات غیر آهنی14290
معدنی) میکرو(سایر کودهاي 34649
بندي نشده در جاي دیگر سایر کودهاي پتاسه، طبقه34639
بندي نشده در جاي دیگر سایر کودهاي فسفاته طبقه34629
شیمیایی داراي نیترات و فسفات سایر کودهاي معدنی یا34644
هاي صنعتی سایر کوره43420
داران سایر کیسه02192
سانان سایر گربه02192
سایر گیاهان پوششی01961
ها  سایر الکتام34160
اي هاي رشته سایر المپ46510
هاي مهتابی سایر المپ46510
سایر لوازم و ملحقات موتورسیکلت49941
کشی سایر لوازم یا اتصاالت لوله41292
گري اندودشده حاصل از ریخته) کوپلینگ، زانویی، مهره و ماسوره(کشی  سایر لوازم یا اتصاالت لوله41293
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سایر لکوموتیوهاي ریلی49519
سایر لوالها42992
)غیر از چدن(هاي توخالی، بدون درز از آهن یا فوالد  ها و پروفیل سایر لوله41282
متر از آهن یا فوالد اندودشده میلی 4/406هاي خطی نفت و گاز با سطح مقطع عرضی مدور با فطر خارجی بیش از  سایر لوله41285
نزن شده از فوالد زنگ هاي توخالی جوش داده هاي خطی و پروفیل سایر لوله41285
اینچ 8نزن با قطر خارجی بیشتر از  د زنگشده از فوال هاي توخالی جوش داده هاي خطی و پروفیل سایر لوله41285
اینچ 8نزن با قطر خارجی تا  شده از فوالد زنگ هاي توخالی جوش داده هاي خطی و پروفیل سایر لوله41285
دار هاي فوالدي پرکربن کرم سایر لوله41283
باالاینچ به  8هاي محافظ در حفاري براي نفت و گاز قطر خارجی از  سایر لوله41289
اینچ 8هاي محافظ در حفاري براي نفت و گاز قطر خارجی تا  سایر لوله41289
هاي محافظ و حفاري مورد استفاده در حفاري نفت و گاز از مقطع عرضی مدور از آهن یا فوالد غیر آلیاژي سرد  سایر لوله41283

شده شده یا سرد نوردشده یا سرد از ضخامت آن کاسته کشیده
شده  هاي محافظ و حفاري مورد استفاده در حفاري نفت و گاز از مقطع عرضی مدور از سایر فوالد آلیاژي سرد کشیده ر لولهسای41283

شده یا سرد نوردشده یا سرد از ضخامت آن کاسته
فوالد اندودشدهمتر از آهن یا  میلی 4/406هاي نفت و گاز با سطح مقطع عرضی مدور با فطر خارجی بیش از  سایر لوله41285
شده از  متر از آهن یا فوالد جوش داده میلی 4/406هاي نفت و گاز با سطح مقطع عرضی مدور با فطر خارجی بیش از  سایر لوله41285

ور درازا با قوس الکتریکی غوطه
بندي و مشابه آالت بسته سایر ماشین43921
بندي یا پیچیدن آالت بسته سایر ماشین43921
بندي نشده در جاي دیگر آالت تولید پارچه و پوشاک طبقه سایر ماشین44629
کنی آالت علف خشک سایر ماشین44124
زنی زنی و چاله آالت گمانه سایر ماشین44412
پنبه آوري چوب یا چوب آالت مخصوص عمل سایر ماشین44222
زنی، غیر  سازي، استخراج و گمانه برداري، کوبش، متراکم سطح، خاکبندي، تسطیح، تراش  آالت نقل و انتقال، شیب سایر ماشین44430

خودکششی، براي خاک، مواد معدنی و سنگ معدن
پیچی سیم برق هاي بوبین ها براي عمل آوردن فلزات و نیز دستگاه آالت و دستگاه سایر ماشین44919
خرد کردن، ساییدن، غربال کردن، الک کردن، هموژنیزه کردن، ها براي مخلوط کردن، ورز دادن،  آالت و دستگاه سایر ماشین44919

امولسیونه کردن یا به هم زدن
هاي گازي آالت و دستگاه سایر ماشین44242
کاري غیر برقی کاري یا جوش کاري، زرد جوش هاي لحیم آالت و دستگاه سایر ماشین44242
فلز، کاربید فلزي کلوخه یا سرمتابزار مورد استفاده براي برداشتن  سایر ماشین44216
پذیري یا سایر خواص مکانیکی فلزات ها براي آزمایش استحکام، مقاومت، فشارپذیري، کشش ها و دستگاه سایر ماشین48262
هاي سراجی سایر ماشین44630
)حوضچه قلع(ورسازي  کاري به روش غوطه هاي لحیم سایر ماشین44241
مورد مصرف در صنایع غالتهاي  سایر ماشین44513
ها براي وسایل حمل و نقل زمینی سایر مجموعه سیم46330
)ها دیتابیس(اطالعات /هاي آنالین از آمار و ارقام سایر مجموعه84313
بندي نشده در جاي دیگر سایر محتواهاي آنالین طبقه84399
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کارتون، عکس و نقشهسایر محتواهاي آنالین مانند کارت تبریک، جوک، 84399
اي بافت از الیاف شیشه سایر محصوالت بی37129
کاري شده به طرق دیگر متر یا بیشتر آب میلی 600نوردشده از سایر فوالدهاي ممزوج با پهناي  سایر محصوالت تخت 41239
متر میلی 600نوردشده از سایر فوالدهاي ممزوج با پهناي کمتر از  سایر محصوالت تخت 41239
متر یا بیشتر میلی 600دار شده با پهناي  هاي جهت سایر محصوالت تخت نوردشده از سایر فوالدهاي ممزوج داراي دانه41233
متر میلی 600دار شده با پهناي کمتر از  هاي جهت سایر محصوالت تخت نوردشده از سایر فوالدهاي ممزوج داراي دانه41233
کاري  نشده، آب متر یا بیشتر، سرد نوردشده، روکش میلی 600نوردشده از فوالد غیر ممزوج با پهناي  سایر محصوالت تخت 41222

درصد وزنی کربن 25/0نشده یا اندودنشده داراي کمتر از 
سایر محصوالت حیوانی مورد استفاده در تهیه محصوالت دارویی39110
انسان، مانند تخم حشرهسایر محصوالت حیوانی، نامناسب براي مصرف 39110
)خشک، مایع، آرد درشت یا آرد نرم(سایر محصوالت حیوانی، نامناسب براي مصرف انسان، مانند خون 39110
سایر محصوالت حیوانی، نامناسب براي مصرف انسان، مانند دور ریز خز39110
سایر محصوالت حیوانی، نامناسب براي مصرف انسان، مانند زردپی39110
سایر محصوالت حیوانی، نامناسب براي مصرف انسان، مانند کرم حشره، شفیره39110
سایر محصوالت حیوانی، نامناسب براي مصرف انسان، مانند کرم خشک کرده39110
متر یا بیشتر میلی 600سایر محصوالت فقط سرد نوردشده از سایر فوالدهاي ممزوج با پهناي 41223
صورت طومار فقط گرم نوردشده از سایر فوالدهاي ممزوج بهسایر محصوالت 41213
صورت غیر طومار سایر محصوالت فقط گرم نوردشده از سایر فوالدهاي ممزوج به41213
شده از سایر فوالدهاي ممزوج صورت طومارهاي نامنظم پیچیده ها، گرم نوردشده به سایر محصوالت میله41243
متر و ضخامت کمتر از  میلی150از چهار طرف یا نوردشده در دستگاه شیاردار بسته با پهناي بیش از  سایر محصوالت نوردشده41212

متر نیم میلی
اي حاصل متالورژي کبالت سایر محصوالت واسطه41601
اي متالورژي نیکل سایر محصوالت واسطه41421
هاي هیدروکربورهاي بودار سایر مخلوط34540
سایر مرکبات01329
سایر مرمر فکی15120
سایر مرمر کوپ15120
سایر مرمر گلدانی15120
سایر مرمر الشه15120
سایر مرمریت فکی15120
سایر مرمریت کوپ15120
سایر مرمریت گلدانی15120
سایر مرمریت الشه15120
و امالح آن) اسید باربیت اوریک(سایر مشتقات مالونیل اوره 35230
سایر مصنوعات از آنتیموان41603
شده گري شده یا پرس سایر مصنوعات از آهن یا فوالد آهن42999
سایر مصنوعات از برلیوم41602
سایر مصنوعات از بیسموت41603
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سایر مصنوعات از تالیوم41602
صورت کارنشده سایر مصنوعات از تالیوم به41602
سایر مصنوعات از تانتال41602
سایر مصنوعات از تنگستن41602
سایر مصنوعات از تیتان41602
خوار سایر مصنوعات از چدن غیر چکش42999
سایر مصنوعات از روي42999
سایر مصنوعات از زیرکونیوم41602
سایر مصنوعات از سرب42999
ها سایر مصنوعات از سرمت41604
سایر مصنوعات از کادمیوم41602
مصنوعات از کبالتسایر 41602
سایر مصنوعات از کروم41603
گري شده شده یا آهن ریزي شده، پرس گري شده، قالب صورت ریخته سایر مصنوعات از مس به42999
سایر مصنوعات از منگنز41603
سایر مصنوعات از منیزیم41602
صورت کارنشده سایر مصنوعات از منیزیم به41601
از مولیبدن سایر مصنوعات41602
سایر مصنوعات از نیکل42999
سایر مصنوعات چوبی ساختمانی31600
گري از چدن، آهن یا فوالد سایر مصنوعات ریخته42999
سایر مصنوعات ساختمانی از روي42999
ACسایر موتورهاي 46112
DCسایر موتورهاي 46111
سایر موتورهاي هیدرولیک و پنوماتیک43219
سایر مونیتورها47314
پردازي اتوماتیک سایر مونیتورهاي لوله پرتوي کاتدي مورد استفاده در سیستم داده47315
شده شده یا سرد تمام فقط سرد شکل داده) تراش خوش(کاري  ها از آهن یا از فوالد غیر ممزوج تراش سایر میله41261
شده شده یا سرد تمام فقط سرد شکل دادهها از آهن یا از فوالد غیر ممزوج  سایر میله41261
ها از آهن یا از فوالدهاي غیر ممزوج سایر میله41242
تراش ها از آهن یا از فوالدهاي غیر ممزوج خوش سایر میله41242
تراش با سطح مقطع عرضی مستطیل غیر از مربع ها از آهن یا از فوالدهاي غیر ممزوج خوش سایر میله41242
ها که در فرایند نورد  یافتگی ، برامدگی، گودي یا سایر تغییر شکل ها از آهن یا از فوالدهاي غیر ممزوج داراي دندانه یر میلهسا41242

اند شده  حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده
ه یا گرم اکسترود شده، شد گري شده، گرم نوردشده یا گرم کشیده ها از آهن یا از فوالدهاي غیر ممزوج فقط آهن سایر میله41242

اند شده  هایی که بعد از نورد شدن تاب داده چنین آن هم
هاي توخالی براي حفاري از فوالدهاي ممزوج یا  ها از سایر فوالدهاي ممزوج، پروفیل از سایر فوالدهاي ممزوج، میله سایر میله41265

شده شده یا سرد تمام غیر ممزوج فقط سرد شکل داده
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هاي توخالی براي حفاري از فوالدهاي ممزوج یا  ها از سایر فوالدهاي ممزوج، پروفیل، از سایر فوالدهاي ممزوج، میله میله سایر41264

غیر ممزوج
هاي توخالی براي حفاري از فوالدهاي ممزوج یا  ها از سایر فوالدهاي ممزوج، پروفیل، از سایر فوالدهاي ممزوج، میله سایر میله41244

شده گري فقط آهن غیر ممزوج
هاي توخالی براي حفاري از فوالدهاي ممزوج یا  ها از سایر فوالدهاي ممزوج، پروفیل، از سایر فوالدهاي ممزوج، میله سایر میله41244

شده با گرم اکسترودشده با سطح مقطع دایره غیر ممزوج فقط گرم نوردشده، گرم کشیده
هاي توخالی براي حفاري از فوالدهاي ممزوج یا  مزوج، پروفیل، از سایر فوالدهاي ممزوج، میلهها از سایر فوالدهاي م سایر میله41244

شده یا اکسترودشده غیر ممزوج فقط گرم نوردشده، گرم کشیده
ممزوج یا هاي توخالی براي حفاري از فوالدهاي  ها از سایر فوالدهاي ممزوج، پروفیل، از سایر فوالدهاي ممزوج، میله سایر میله41244

شده با گرم اکسترودشده با سایر سطوح مقطع غیر ممزوج فقط گرم نوردشده، گرم کشیده
نزن نزن، پروفیل از فوالد زنگ ها از فوالد زنگ سایر میله41265
شده شده یا سرد تمام نزن فقط سرد شکل داده نزن، پروفیل از فوالد زنگ ها از فوالد زنگ سایر میله41264
ها از فوالد سیلیکو منگنز سایر میله41272
ها از فوالدهاي تندبر سایر میله41271
هاي آجیلی با پوست سایر میوه01379
درصد وزنی اینگونه الیاف 85ها که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موي نرم حیوان مخلوط شده باشد با کمتر از  سایر نخ26460
درصد وزنی اینگونه الیاف 85منحصراً با پنبه مخلوط شده باشد با کمتراز ها که عمدتاً یا  سایر نخ26460
ال از استات سلولز ها، یک سایر نخ35550
ال از االستومریک ها، یک سایر نخ35520
استر ال از پلی ها، یک سایر نخ35520
پروپیلن ال از پلی  ها، یک سایر نخ35520
ن ویسکوزال از ریو ها، یک سایر نخ35550
آمیدها ال از نایلون یا پلی ها، یک سایر نخ35520
تنان، زنده، تازه یا سرد سایر نرم04291
اند بندي نشده سایر نشخوارکنندگان که در جاي دیگر طبقه02129
متر میلی 6/5سایر نوار کاست تصویري کامل و سوار شده به پهناي بیش از 47620
مغناطیسی صوتی و سوارشدهسایر نوار 47610
گاه میکرون و کمتر از آلیاژهاي مس بدون تکیه 50به ضخامت ) فویل(سایر ورق نازک 41515
گاه آلومینیوم بدون در نظر گرفتن تکیه) فویل(سایر ورق و نوار نازک 41535
گاه آلومینیوم روي تکیه) فویل(سایر ورق و نوار نازک 41535
گاه مسی از مس تصفیه شده بدون تکیه) فویل(نوار نازک سایر ورق و 41515
)بندي نشده در جاي دیگر طبقه(سایر وسایل حمل و نقل 49930
سایر وسایل درو یا برش، از جمله میله برش براي نصب روي تراکتور44123
بندي نشده در جاي دیگر سایر وسایل و ابزار اپتیکی طبقه48315
ادوات ورزشیسایر وسایل و 38440
بندي نشده در جاي دیگر هاي کریستال مایع طبقه سایر وسایل، آالت و دستگاه48315
سایر یخچال فریزرها44811
ها سایر یخچال44811
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سایکرومتر48251
سایه چشم35323
دار سبد چرخ49930
سبد حصیري31923
سبد گل01962
سبد میوه پالستیکی36940
حلقه، بریقه، دسته و مانند آن از اقالم فوقسبد، 03249
سبزي خردکن برقی44816
سبزي سرخ شده در روغن21399
جات خشک مخلوط سبزي21393
اي مرتعی جات ریشه غده سبزي01259
جز کاهو و کاسنی جات ساالدي، به سبزي01219
جات هموژنیزه سبزي23991
داري شده در سرکه یا اسید استیک نگه زمینی جات، حبوبات و سیب سبزي21340
سبوس خرد شده01913
سبوس فراوري نشده01913
صورت پلت سبوس فشرده شده، یا به01913
سبوس، فضوالت و سایر پسماندها، حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از الک کردن، آسیاب کردن یا از سایر عملیات 39120

آید میدست  بر روي ذرت به
سبوس، فضوالت و سایر پسماندها، حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از الک کردن، آسیاب کردن یا از سایر عملیات 39120

آید دست می بر روي سایر غالت به
یا از سایر عملیات سبوس، فضوالت و سایر پسماندها، حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از الک کردن، آسیاب کردن 39120

آید دست می بر روي گندم به
سبوس، فضوالت و سایر پسماندها، حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از الک کردن، آسیاب کردن یا از سایر عملیات 39120

آید دست می دار به بر روي گیاهان غالف
خدمات تخلیه -سپتیک94120
سپتیک تانک بتونی37560
سپر خودرو49129
سپر و ترکیبی دوپشتی موتورسیکلت49941
خدمات -)گذاران سایر سپرده(سپرده ارزي 71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(سپرده ارزي 71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(آگهی  سپرده با پیش71122
خدمات -) سازمانی/نهاديگذاران شرکتی و  سپرده(آگهی  سپرده با پیش71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(ساله  1گذاري  سپرده سرمایه71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(ساله  1گذاري  سپرده سرمایه71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(ساله  2گذاري  سپرده سرمایه71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(ساله  2گذاري  سپرده سرمایه71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(ساله  3گذاري  سپرده سرمایه71122
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خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(ساله  3گذاري  سپرده سرمایه71121
تخدما -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(ساله  4گذاري  سپرده سرمایه71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(ساله 4گذاري  سپرده سرمایه71122
خدمات -)گذاران سایر سپرده(ساله  5گذاري  سپرده سرمایه71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(ساله  5گذاري  سپرده سرمایه71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(مدت  گذاري بلند سپرده سرمایه71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(مدت  گذاري بلند سپرده سرمایه71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(مدت  گذاري کوتاه سپرده سرمایه71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(مدت  گذاري کوتاه سپرده سرمایه71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(مدت عادي تاهگذاري کو سپرده سرمایه71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(مدت عادي گذاري کوتاه سپرده سرمایه71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(ماهه  6مدت ویژه  گذاري کوتاه سپرده سرمایه71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(ماهه  6مدت ویژه  گذاري کوتاه سپرده سرمایه71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(دار ارزي  گذاري مدت سپرده سرمایه71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(دار ارزي  گذاري مدت سپرده سرمایه71121
خدمات -)نگذارا سایر سپرده(دار قابل انتقال  گذاري مدت سپرده سرمایه71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(دار قابل انتقال  گذاري مدت سپرده سرمایه71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(دار قابل تقسیم  گذاري مدت سپرده سرمایه71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(دار قابل تقسیم  گذاري مدت سپرده سرمایه71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(گذاران  سپرده مدت دار به سپرده71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(گذاران  سپرده مدت دار به سپرده71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(گذاري ارزي  سپرده71122
خدمات -)سازمانی/نهاديگذاران شرکتی و  سپرده(گذاري ارزي  سپرده71121
سپند49113
سپیدار03120
ست تزریق خون48150
ست تعویض خون48150
ست تمپانوپالستیک48180
ست خون و سرم48150
ست سرم48150
ست معاینه48150
ست نازال بینی48150
ها سولفونه، نیتره یا نیتروژنه آنها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه و مشتقات هالوژنه،  ها و کینون ستن34170
ستوبمیدون34160
ستون سقفی اتاق عمل48180
ستون فلزي42110
کننده صدا هاي الکتریکی تقویت ست47330
ستیل پروپانورامین35260
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پوستان خارج از صدف تازه سخت04210
نمک پوستان خارج از صدف خشک، نمک زده یا در آب سخت04210
پوستان خارج از صدف سرد سخت04210
نمک پوستان خارج از صدف نمک زده یا در آب سخت04210
پوستان خارج از صدف، زنده سخت04210
پوستان غیرماکول سخت04210
پوستان و خارپوستان سخت04910
پوستان، در صدف غیر منجمد نمک زده یا در آب نمک سخت04210
غیر منجمد بخارپز یا آب پزپوستان، در صدف،  سخت04210
پوستان، در صدف، غیر منجمد خشک سخت04210
پوستان، در صدف، غیر منجمد سرد سخت04210
سختکننده کف35490
هاي مشابه نگهدارنده آب سدها و سازه53233
سدیم استات34140
سدیم بنزوات34140
سدیم پترولیوم سولفونات33500
سدیم فلوراید34250
سدیم متابورات16190
سدیم هیدروسولفیت34240
سر بطري نوشابه42932
پزشکی سر ساکشن دندان48130
خدمات -سرایدار شخصی98000
)سرب اپل(سرب 01349
درصد نقره 2درصد وزنی یا بیشتر نقره و کمتر ار 02/0سرب براي تصفیه داراي 41441
سرب تصفیه نشده41441
عنوان عنصر دیگري که بر حسب وزن اولویت دارد داراي آنتیموان بهسرب 41441
سرب، کارنشده41441
دانه حاصل از تولید چدن، آهن یا فوالد سرباره دانه39310
گیر آلومینیوم سرباره35490
سرپانتین16390
سرپره دوچرخه49942
سرپوش بطري42932
اي سرپوش شیشه37191
استارت مهتابیسرپیچ 46212
سرپیچ دیواري46212
سرپیچ المپ46212
سرپیچ لوستر46212
سرپیچ مهتابی46212
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سرخاب35323
سرخس بال عقابی01690
سردخانه43913
سردخانه بانک خون43913
متر مکعبی 50ساخته  سردخانه پیش43913
سردخانه متحرک43913
گوساله سردست بدون استخوان گاو یا21111
صورت منجمد سردست و سینه گاو و گوساله به21131
سرزیپ38924
سرسلیندر43151
پزشکی سرسوزن دندان48150
کن سرسوزن قطع48150
سرسیلندر خودرو49129
سرشیشه شیر بچه36270
دار سرشیلنگ دنده42944
سنج سرعت48264
سنج خودرو سرعت48264
سرکابل46212
سرکه انگور23994
بندي شده سرکه بسته23994
سرکه خرما23994
سرکه خوراکی23994
سرکه سیب23994
سرکه صنعتی23994
)در جاي دیگر  بندي نشده طبقه(  خدمات - سرگرمیهاي زنده96290
1/3-2/3سرم تزریقی 35270
نمکی -سرم تزریقی قندي35270
سرم رینگر35270
شستشو سرم35270
سرم نمکی تزریقی35270
ها سرمت41604
سرمه35323
سرنج و مین اورانژ34220
خدمات دفع از طریق -سرند کردن و صاف کردن فاضالب94110
پزشکی سرنگ دام48150
پزشکی سرنگ مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی یا دام48150
CC10بار مصرف  سرنگ یک48150
به باال CC20بار مصرف  سرنگ یک48150
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تر و کم CC5بار مصرف  سرنگ یک48150
بار مصرف مخصوص انسولین سرنگ یک48150
هاي تزریقی سرنگ48150
سرو و گورال02129
خواب سرویس اتاق38140
سرویس بهداشتی سنگی37610
اي آشپزخانه سرویس پارچه27120
سرویس قاشق و چنگال42916
افزار کامپیوتر سرویس کردن سخت87130
بري سرویس01349
خواب نوزاد سرویس38140
سریش طبیعی03219
سریش35420
سریشم ماهی35420
سس خردل23995
سس خرما23995
سس زرشک23995
سس ساالد23995
سس فلفل23995
فرنگی سس گوجه23995
سس مایونز23995
خانگیسشوار 44816
سشوار صنعتی43932
سنج الکترونیکی مایعات سطح46211
سطل فلزي42931
سفازولین سدیم35250
سفال سقف37350
سفالکسین منوهیدرات35250
اي هاي شیشه سفالینه37193
سفتر یاکسون سدیم35250
)رومیزي(سفره پالستیکی 36940
 خدمات اجاره -سفره عقد73290
خدمات کرایه -سفره عقد73290
سفره کاغذي32193
صید شده تازه -ماهی سفره04120
سفید آب35323
هیدرات سفیکسیم تري35250
سقز 03211
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)فایبرگالس(سقف 36950
سقف بتونی37540
سقف خودرو49231
)پالستیکی(سقف کاذب 36950
)گچی(سقف کاذب 37530
سقف کاذب فلزي42110
سکبوتا باربیتال35230
کیلو ولت 36سکسیونر باالي46211
کیلو ولت 36سکسیونر تا 46211
سکو باربیتال35230
سکوهاي پرتاب ماهواره53290
ور سکوهاي حفاري یا تولیدي شناور یا غوطه49320
ور حفاري یا استخراج سکوهاي شناور یا غوطه49320
سکوي شناور49390
سکه38250
سگ02192
سگدست خودرو49129
سگک فلزي قفل فشاري42992
صید شده تازه -ماهی سگ04120
هاي کمري، شمشیر و مانند آن جز سالح هاي جنگی، به سالح44720
هاي گرم و اقالم مشابه؛ سایر تسلیحات هاي کمري، دیگر سالح سالح44730
سلف خري مالی، خدمات داللی71522
)گیري فشار آب و خاک اندازه(فشار منفذي و سلول فشار کلی  سلول48252
سلولز و مشتقات شیمیایی آن34790
سلینیوم34231
سماق01359
سماور برقی44817
سماور غیر برقی44817
سماور گازي44822
سماور نفتی44822
پذیر سنباده انعطاف37910
اي سنباده پارچه37910
کاغذيسنباده 37910
لیتري کتابی استیل 20پاش  سم44150
لیتري 400پاش پشت تراکتوري  سم44150
لیتري 12پاش پشت موتوري  سم44150
پاش پشتی سم44150
پاش سطلی قطره باران سم44150
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لیتري 100دار  پاش فرغونی چرخ سم44150
پاش موتوري سم44150
سمعک پشت گوشی48172
جیبیسمعک 48172
سمعک درون گوشی48172
سمنت المپ35420
سمند49113
سمندر02199
سمور آبی02192
خدمات اجراي -سناریو غیر از هنرهاي نمایشی96121
سنبل الطیب01690
)خوشه غالت(سنبله 03249
سنتور38320
سنجاب02192
)گرد ته(سنجاق 42997
سنجاق بندکش42997
زلف و سنجاق فر دهندهسنجاق 38994
سنجاق سر38994
سنجاق قفلی42997
سنجد01359
سنجد تلخ دریایی01399
خدمات -سندیکاي بازرگانان و توزیعکنندگان چاي کشور95200
خدمات -سندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل آهنی95200
خدمات -المللی سندیکاي حمل و نقل بین95200
خدمات -سندیکاي صنایع نساجی پشمی95200
سنک سرب و روي14290
سنگ آسیاب37910
سنگ آهک15200
سنگ آهن14100
فرش از سنگ طبیعی سنگ براي سنگ37690
رو از سنگ طبیعی سنگ براي کنار پیاده37690
سنگ برش37910
فرش از سنگ طبیعی صورت لوح براي سنگ سنگ به37690
کار شده از سنگ خارا تراشسنگ 37690
بندي شده سنگ دانه37990
سنگ روي14290
سنگ زاج، طبیعی16190
سنگ ساعت48490
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)طبیعی(سنگ سایا 16320
سنگ سرب14290
سنگ سنباده37910
)اسپدومن(سنگ صابون 16390
سنگ طال14240
سنگ فندک38994
سنگ کرومیوم14290
سنگ گچ15200
گرانیتی  سنگ37610
سنگ لوح طبیعی کارشده37690
آماده شده براي استفاده در چاپ) چاپ سنگی(سنگ لیتوگرافی 32800
سنگ ماربلی یا غیر گرانیتی37610
سنگ مرمر، تراورتن، رخام37610
سنگ مس14210
سنگ مصنوعی37560
)منگانیت(سنگ منگنز 14290
سنگ مهندسی37560
هاي آن سنگ نیکل و کنستانتره14240
هاي آلومینیوم سنگ و کنسانتره14230
سنگ و کنستانتره اورانیوم و توریوم13000
)جز سنگ و کنستانتره اورانیوم و توریوم به(سنگ و کنستانتره سایر فلزات غیر آهنی 14290
بها  سنگ و کنستانتره فلزات گران14240
خاک رسسنگ، شن و ماسه و 15110
سنگدان مرغ21160
ساب سنگ37910
خدمات سالن ورزش -نوردي سنگ96520
هاي ساینده ها و کانی سنگ16320
هاي سرب، سرب و روي، روي ها و کنسانتره سنگ14290
دهنده و انواع سنباده هاي تیزکننده و صیقل سنگ37910
)هاي صنعتی الماسجز  شامل انواع الماس، به(هاي قیمتی  سنگ16310
)منگنز، مغنسیا(هاي منگنز  سنگ14290
قیمتی برش ساده خورده هاي نیمه سنگ16310
صورت کار نشده قیمتی به هاي نیمه سنگ16310
قیمتی تا حدودي شکل داده شده هاي نیمه سنگ16310
mitelسوئیچ 47223
سوئیچ استارت46910
سوئیچ الکتروموتور کولر46131
125سوئیچ هوندا 49941
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 داري بانگه  در ارتباط  پلیس  خدمات -کیفري  سوابق91260
آموزشی  خدمات -سوارکاري96520
سواري مزدا49113
خدمات -سواري، اجاره، بدون راننده73111
خدمات -سواري، کرایه، بدون راننده73111
سوپ آماده23992
سوپاپ43151
سوپاپ دود) آونجرت استاندارد(سوپاپ 43240
دود) آونجرت یک(سوپاپ 43240
هوا) آونجرت یک(سوپاپ 43240
سوپاپ دود و هوا43151
سوپرفسفات تریپل34621
سوپرفسفات ساده34621
سوت38350
سوخاري آماده از میگو21241
سوخت مایع و گاز سوختی مایع شده در ظرف براي پرکردن فندک38999
سوخت موتور جت از نوع بنزین33320
رسان سوخت43410
هیدروکسید سدیم -سود سوزآور جامد34231
سود سوزآور مایع34231
سودا34170
سوداالیم34231
سوربات پتاسیم35260
سوربیتول35260
سوربیتول استارات34120
سوربینل دیاستارات34120
هاي کاتیونی سورفاکتنات34170
سورگوم شیرین01809
اي سورگوم، علوفه01919
)گل حسرت(سورنجان 01690
خدمات -سوزاندن اصولی پسماندهاي خطرناک94322
خدمات -سوز سوزاندن پسماند با استفاده از کوره زباله94333
خدمات -سوزاندن غیر اصولی پسماندهاي خطرناک94322
سوزن انژکتور43151
دوخت کارتنسوزن 42997
سوزن دوکاناله48150
سوزن سرنگ48150
)مخصوص دیالیز(سوزن فیستوال 48150



      (CPC)  535

     
دوزي سوزن گل42997
سوزن لیزیک48150
سوزن مخصوص دستگاه جداکن پسته44515
سوزن منگنه42997
سوزن منگنه دوخت کاغذ42997
پزشکی دامسوزن مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی یا 48150
سوزن والوتیوپ43254
هاي ماشین کشباف سوزن44614
سوسک02199
کش سوسک34661
سوسیس از گوشت گاو یا گوسفند21174
سوسیس ازگوشت مرغ و بوقلمون21174
سوسیس کوکتل21174
سولفات آلومینیوم34240
سولفات آمونیوم34612
سولفات آهن34240
)سلستین(استرونسیوم سولفات 16190
سولفات باریم34240
سولفات بازیک کرم34240
سولفات پتاسیم34632
سولفات جیوه34240
سولفات روي34240
سولفات سدیم34240
سولفات سرب14290
)زاج سبز(سولفات فرو 34240
سولفات قلع34240
سولفات کرم34240
سولفات کلسیم34240
مس سولفات34240
سولفات منگنز34240
سولفات منیزیم34240
سولفات نیکل34240
)سولفات سدیم بی(سولفات هیدروژن سدیم 34240
ها ها و زاج سولفات34240
سولفو سوکسینات34140
سولفور باریم34240
سولفور سدیم34240
سولفور کربن34240
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سولفور کلسیم34240
سولفور مس34240
سولفورهاي عناصر غیر فلزي34231
سولفون آمیدها35230
سولفیت پتاسیم34240
سولفیت سدیم34240
ها هاي و هیپو سولفیت ها و پرسولفیت سولفیت34240
ها ها و تیوسولفات سولفیت34240
سولفید روي14290
)گالن(سولفید سرب 14290
سوله42110
آن سوماتوتروپین و مشتقات35250
سوند48150
شیرینی -سوهان23670
سوهان فلزي42921
بندي شده سویا بسته23999
سویت ساپ01319
)چرخه پالستیکی غیر از سه(سه چرخه 49921
سه نظام فرز44251
تراش سه نظام ماشین44251
سه نظام مته، پایه مته44251
برداري پایه دوربین فیلم سه48353
)پدالی(چرخه معلوالن  سه49922
)شاخه سه(راهی برق  سه46212
راهی ترمز خودرو سه49129
)فاز برق سه(دار برق  شاخه ارت سه46212
 اداري دولت مربوط  خدمات -بندي سهمیه91135
سی پی یو کامپیوتر45269
 خدمات اجاره -سی دي73220
خدمات کرایه -سی دي73220
درایوسی دي 45272
اجراي  به  اداري دولت مربوط  خدمات -هاي پرسنلی ها و روش سیاست91191
 توسعه  به  اداري دولت مربوط  خدمات -هاي پرسنلی ها و روش سیاست91191
بندي فرمول  به  اداري دولت مربوط  هاي اقتصادي، خدمات سیاست91138
اجراي  به  مربوطاداري دولت   خدمات -هاي کارگري سیاست91138
بندي فرمول  به  اداري دولت مربوط  خدمات -هاي کارگري سیاست91138
سیانور پتاسیم34270
سیانور سدیم34270
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دانه سیاه01690
سیب جنگلی03230
سیب خشک شده21419
سیب دماوند01351
سیب رد دلیشز01351
سیب زرد01351
سیب سمیرم01351
قرمزسیب 01351
سیب گالب01351
سیب گلدن دلیشز01351
سیب لبنانی01351
زمینی از پیش پخته شده در روغن سیب21394
زمینی استانبولی سیب01510
زمینی پرک شده سیب21392
زمینی پشندي سیب01510
زمینی ترشی سیب01599
زمینی تنوري سیب21394
زمینی خشک سیب21392
زمینی دماوند سیب01510
زمینی شیرین سیب01591
زمینی معمولی سیب01510
)فرنچ فرایز(زمینی منجمد آماده طبخ  سیب21313
زمینی هندي سیب01593
سیبک خودرو49129
سیترات پتاسیم34140
سیدم سیترات34140
سیر خشک01254
سیر خشک شده21393
سیر خشک شمال01254
خشک همدانسیر 01254
سیر سبز01252
سیر سبز مرتعی01252
تازه، سرد یا منجمد -سیراب و شیردان گوسفند21151
سیرابی، غیر قابل خوردن39110
وحش سیار سیرک سیار و باغ38600
سیزال و سایر الیاف نسجی از گونه آگاو01929
سیستم آبیاري تحت فشار تراوا44150
غیر تحت فشارسیستم آبیاري 44150
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سیستم احتراق الکترونیکی خودرو46910
)آژیر اطفاي حریق(سیستم اطفاي حریق 46921
سیستم اعالن و هشداردهنده حرارت46921
سیستم انتقال قدرت خودرو و قطعات یدکی آن49129
سیستم انتقال و تغذیه مواد خام معدنی43560
)پنوماتیکی(سیستم بازکننده در خودرو 49129
)مکانیکی(سیستم بازکننده در خودرو 49129
)الیاف بلند(سیستم پشمی 26320
سیستم پلوس دیفرانسیال جلوي خودرو49129
خودرو) مکانیکی(سیستم ترمز 49129
خودرو) هیدرولیک(سیستم ترمز 49129
سیستم ترمز ایمنی خودروهاي سنگین49129
 و قطعات آنسیستم ترمز خودرو 49129
سیستم ترمز خودرو و لوازم یدکی49129
سیستم ترمز موتورسیکلت49941
سیستم ترمز و کالچ موتورسیکلت و قطعات49941
سیستم تعلیق خودرو49129
سیستم تولید خال48180
سیستم چرخ موتورسیکلت49941
سیستم چرخ موتورسیکلت و متعلقات49941
فاز برق سهسیستم حفاظت 46212
گیري در خال سیستم خون48150
)آژیر دزدگیر(سیستم دزدگیر 46921
سیستم شبکه گازهاي طبی48180
سیستم شست و شوي پسته44516
سیستم فرمان خودرو49129
سیستم فرمان و سیستم تعلیق و لوازم یدکی خودرو49129
اجرا  به  اداري دولت مربوط  خدمات -قضایی  سیستم91270
سیستم قفل مرکزي42992
سیستم قفل و بست خودرو42992
سیستم کالچ موتورسیکلت43320
سیستم کالچ و قطعات آن49129
سوزي سیستم کنترل آتش45240
هاي راهنمایی سیستم کنترل چراغ46929
سیستم کنترل خودرو جهت معلوالن49129
سیستم کنترل روشنایی46214
سیستم گریسکاري اتوماتیک خودرو43151
سیستم مخابراتی اپراتوري خودکار47223
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سیم هاي بی سیستم47212
هاي مغناطیسی هاي تایید و کنترل کارت سیستم45141
)ABS(هاي ترمز خودرو  سیستم49129
هاي حمل و نقل سریع شهري زیرزمینی یا مرتفع   سیستم53212
ریلی کابلی و تله کابینهاي خطوط    سیستم53212
هاي رادار سیستم48220
هاي عامل، بسته سیستم47811
هاي فاضالب   سیستم53253
هاي کامپیوتري سیستم45240
هاي کنترل و ایمنی خطوط ریلی   سیستم53212
اي خانه هاي گل سیستم44150
هاي مولتی پروسسور سیستم45240
سیسوس01961
)فایبرگالس(سیفون 36930
)الستیک سخت(سیفون 36270
)فالش تانک فلزي(سیفون توالت 42911
هاي آماده سیکاتیف35110
سیکاس01961
سیکلنیک یا سیکلوترپنیک34140
سیکلو باربیتال35230
ها متیل سیکلو هگزانول ها و دي سیکلو هگزانول، متیل سیکلو هگزانول34139
توتون سیگار برگ حاوي25020
سیگار حاوي توتون25020
سیگارت بدون فیلتر25020
سیگارت فیلتردار25020
سیلدنافیل سیترات35230
سیلندر43151
سیلندر ترمز خودرو49129
سیلندر چاپ نایلون و نایلکس44914
سیلندر گاز سفري42220
سیلندر گاز مایع خانگی42220
سیلندر گاز مایع سفري42220
سیلندر گاز مایع صنعتی42220
سیلوهاي ذخیره پسته و حبوب42210
سیلویت34639
سیلیس16390
بندي شده سیلیس دانه37990
سیلیسیم34231
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سیلیسیورها34280
سیلیکات آلومینیوم34270
سیلیکات پتاسیم34270
سیلیکات زیرکونیوم34270
سیلیکات سدیم34270
کلسیمسیلیکات 34270
سیلیکات منیزیم34270
هاي فلزات قلیایی تجارتی سیلیکات34270
هاي مضاعف سیلیکات34270
)گیر کاتالیست و رطوبت(سیلیکاژل 35490
سیلیکون به اشکال ابتدایی34790
سیم آلومینیومی46310
سیم آلومینیومی بدون روکش41533
سیم از آهن یا فوالد ساده41263
سیم از پالتین41330
سیم از روي41545
سیم از طال41320
سیم از نقره41310
سیم از نیکل41522
سیم افشان46310
سیم افشان قابل انعطاف46320
سیم برش الماسه42922
سیم برنجی41514
سیم بکسل42941
سیم تخت مسی با ایزوله کاغذي46320
فوالدسیم تخت یکال از آهن یا 42946
سیم ترمز دوچرخه49942
رشته ضخیم از آهن یا فوالد سیم تک42941
سیم تکال با عایق پالستیک46320
سیم تلفن46320
اي از مس یا آلومینیوم سیم چندرشته42942
اي و کابل از مس یا آلومینیوم، غیر عایق برق سیم چندرشته42942
سیم حلقوي از آهن یا فوالد42946
سیم خاردار از آهن یا فوالد42946
کن دستی خم  سیم42921
سیم دوبل روکش نایلون46320
سیم دوال با پیچ مالیم مورد استفاده براي حصار42946
دار پیچی آلومینیومی روکش سیم سیم46310
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شویی سیم ظرف42912
سیم فنري فلزي42945
)سیم لحیم(سیم قلع 41547
گرد مسی با ایزوله کاغذيسیم 46320
سیم الکی46310
)شارالکدار(سیم الکی 46320
سیم لخت هوایی مسی41513
لختکن سیم 42921
)بدون روکش(سیم مسی 46320
سیم مسی و آلومینیومی با روکش شیشه و الک46310
سیم مسی و آلومینیومی با روکش نومکس و کاغذ46310
سیم و کابل تلفن46320
سیم و گاز خودرو49129
سیم و میله از پودر فشرده فلزات پایه مورد استفاده براي فلزپاشی42950
کاري سیم، میله، صفحه، الکترود از نوع مورد استفاده در انواع جوش42950
گذاري فلزات سیم، میله، صفحه، الکترود از نوع مورد استفاده در انواع رسوب42950
کاري میله، صفحه، الکترود از نوع مورد استفاده در انواع لحیمسیم، 42950
سیمان انبساطی35490
)مصارف طبی(سیمان براي بازسازي استخوان 35290
سیمان پرتلندفله37440
سیمان پوزوالن37440
هاي نفت سیمان حفاري مخصوص چاه37440
)معمولی(سیمان خاکستري 37440
رنگی سیمان سفید و37440
سیمان ضد سولفات37440
سیمان نسوز37330
سیمان و بتون نسوز37330
سیمان براي پرکردن دندان35290
پاش سیمان43923
هاي رزینی سیمان35110
چین سیم42921
هاي کنترل جریان بنزین خودرو سیم49129
)پرکننده چرم(سینتان 34310
سینترهاي اکسید نیکل41421
شویی سینک سنگی ظرف37610
شویی از آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم سینک ظرف42911
)هاي سنگین ماشین(سینی آب 43151
سینی استیل42912
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استایرن سینی پلی36940
)هاي سنگین ماشین(سینی روغن 43151
فلزي - سینی کاغذ42994
سینی و دیس از مقوا یا کاغذ32199
متر و کمتر از نیکل 2دستگاه چاپ روتاري با عرض  شابلن42999
شابلن نساجی42999
کاري دستگاه سوراخ) راهنما(شابلون 44251
شاتره01690
شاتون43320
)فورج شده(شاتون دسته پیستون 43151
)کاري شده ماشین(شاتون دسته پیستون 43151
مقاصد تزئینیشاخ و برگ بدون گل یا غنچه، مناسب براي 03249
شاخ و برگ مصنوعی38999
شاخه برگ، بدون گل یا غنچه، مناسب براي مقاصد تزئینی03249
شاخه گل01961
شاخه گیاه01961
)فاز صنعتی سه(شارژر باتري 46122
سیم شارژر باتري بی46122
آمپر 100شارژر تا 46122
آمپر 500شارژر تا 46122
مخابراتیشارژر 46122
شاسی اتوبوس49121
شاسی خودرو سواري49121
شاسی کامیون49121
بوس شاسی مینی49121
شاسی واگن قطار49540
شاسی وسایل نقلیه موتوري49121
شافت انتقال نیرو43320
شافت هندل و دنده49941
غیرکشباف -شال گردن28238
شالک03120
گردن کشباف شال28229
شامپو بچه35323
شامپو بدن35323
کننده مو رنگ شامپو بی35323
شامپو طبی35323
شامپو مخصوص موهاي چرب35323
شامپو مخصوص موهاي خشک35323
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شامپو مخصوص موهاي معمولی35323
شامپو ویتامینه35323
شامپو همراه با عصاره گیاهی35323
شانه تخم مرغ32199
ها مقوایی  میوه شانه32199
شانه نخ44614
شانه و گیره زلف38994
بلوط شاه03230
بلوط پوست کنده شاه21429
بلوط با پوست بلوط، میوه جنس شاه شاه01373
توت شاه01343
دانه خام یا خیسانده شده شاه01929
دانه مانیل غذایی شاه01929
صورت منجمد ماهی به شاه21210
میگوي آب شیرین شاه04210
میگوي منجمد شاه21250
شاهی01219
شاهی آبی01219
شاهی مرتعی01219
شب پره02199
شبدر01919
شبدر برسیم01919
شبدر سفید01919
شبدر شیرین01919
شبدر قرمز01919
شبدر الکی01919
شبدر مصري01919
شبدرایرانی01919
شبرو29110
شبکه بتونی37560
شبکه فوالدي42946
زنبوري شبکه النه32199
ها کائوچوي مشتق از روغن شبه34800
گرانیت شبه15130
الکتریکی) ذرات(دهنده  شتاب46939
دهنده گرافیکی جز شتاب ها، به دهنده شتاب45289
شتر باکتریا02121
کوهان شتر بی02121
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شتر دو کوهانه02121
شتر عربی، شتر یک کوهانه02121
انواع نژادها -شتر و بچه شتر بومی02121
انواع نژادها -شتر و بچه شتر خارجی02121
شترمرغ02193
انواع نژادها -شترمرغ02193
شرابه27911
شربت آلومنیوم ام جی اس35260
شربت آمپیسیلین35260
شربت آموکسیسیلین35260
شربت آهن35260
شربت استامینوفن35260
شربت اکسپکتورانت35260
شربت انواع میوه21494
شربت بکمپلکس35260
شربت پرومتازین35260
شربت توسیان35260
شربت سفالکسین35260
شربت سناکل35260
)گیاهی(شربت ضد انگل 35260
)گیاهی(یاخته  شربت ضد تک35260
)گیاهی(سرماخوردگی شربت ضد ویروس 35260
شربت غلیظ نوشابه23210
)HFCS(شربت فروکتوز غنی شده 23210
شربت کلسیم35260
شربت گلوکز23210
شربت الکتوز23210
ویتامین شربت مولتی 35260
کمپلکس شربت ویتامین ب35260
 خدمات -بندي شرط96929
خدمات -بندي روي اسب شرط96929
خدمات -فضاي سبز خدمات شهريشرکت 94900
خدمات -شستشوي خاک94413
خدمات -ها و مؤسسات اي براي گروه شستن، تمیز کردن و اتو کشیدن لباس و پوشاک پارچه97130
خدمات سالن ورزش -شطرنج96520
دست خودرو شغال49129
خدمات -شغل درمانی93193
شفت انکودر دیجیتال48264
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شفت کالچ49129
شفتالو01355
خودرو) کامل(دنده  هاي جعبه شفت49129
صورت منجمد شقه یا الشه گوسفند به21135
شکر تصفیه شده23520
شکر تیغال01690
شکر خام از چغندر قند23512
شکر خام از نیشکر23511
شکر خرما23210
شکر طبی23210
شکر کاراملیزه23210
شکرپنیر23670
شکالت تیوپی و لیوانی23660
شکالت خرما21494
شکالت سفید23670
دار شکالت فندق23660
شکالت فیگور23660
شکالت کاکائویی23660
صورت فله شکالت محتوي کاکائو به23650
شکالت مرکب23660
بند شکم28237
بند طبی شکم35290
شالق38921
شلتوک آمل01132
نام بیشلتوک 01132
شلتوک پرمحصول01132
شلتوک چرام01132
سرایی شلتوک حسن01132
شلتوک حسنی01132
شلتوک خزر01132
زرد شلتوک دم01132
سرخ شلتوک دم01132
شلتوک ساحل01132
شلتوک سازندگی01132
شلتوک سپیدرود01132
شلتوک صدري درجه دو01132
)طارم موالیی(شلتوک صدري درجه دو 01132
شلتوک صدري درجه یک01132
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شلتوک صدري ممتاز01132
شلتوک طارم دیلمانی01132
شلتوک طارم محلی01132
شلتوک طارم موالیی01132
شلتوک فجر01132
شلتوک کامفیروز01132
شلتوک کوهرنگ01132
شلتوک لنجان01132
شلتوک ندا01132
شلتوک نعمت01132
شلتوک هاشمی درجه یک01132
شلتوک هراز01132
1شلتوک یاسوج 01132
2شلتوک یاسوج 01132
شلغم01251
اي شلغم روغنی، علوفه01919
شلغم مرتعی01251
اي شلغم، علوفه01919
شلفرا01961
شلنگ بنزین43252
شلنگ رادیاتور خودرو49129
شلوار زنانه28223
شلیل01355
شلیل شمس01355
شمارشگر عددي تسبیحات48264
اي گیر دکمه شماره47401
گیر گردان شماره47401
شمش آلومینیوم41534
شمش آلومینیوم اسلب41431
شمش آلومینیوم بیلت41431
AUBشمش آلومینیوم پنجاه پوندي 41431
شمش آلومینیوم پنجاه پوندي خالص41431
E.Cشمش آلومینیوم تی بار 41431
شمش آلومینیوم تی بار خالص41431
به باال 7/99شمش آلومینیوم خالص 41431
شمش آلومینیوم هزار پوندي41431
شمش آهن41121
شمش آهنی و فوالدي41121
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شمش برنج41413
شمش پالتین41330
شمش پالستیکی36390
شمش چدن41111
شمش روي41545
شمش سرب41542
شمش سیلیسیوم41122
شمش طال41320
)بیلت(شمش فوالد سبک آلیاژي 41122
)بلوم(شمش فوالد سنگین آلیاژي 41122
شمش لحیم42999
شمش مس41413
)بیلت و اسلب(شمش مسی 41413
شمش نقره41310
شمش نیکل41523
)اسلب(و ورق  هاي آهنی و فوالدي براي تولید صفحه شمش41121
هاي حاصل از ذوب مجدد ضایعات چدن، آهن و فوالد شمش39350
خدمات سالن ورزش -شمشیربازي96520
شمع اتومبیل خودرو49129
)اشتعالی(شمع موتور 46910
)اي جرقه(شمع موتور 46910
شمع و اشیاي همانند38999
)روشنایی(شمعدان 46531
شمعدان پالستیکی36990
شمعکش44430
شمعکوب44430
شن بادامی15310
بندي شده شن درجه15310
بندي شده شن کوهی درجه15320
شن نخودي15310
شن و ماسه آهکی15200
شناور داخل باک43240
شناور کنترل سطح مایعات43240
شناور کولر43240
جز تانکرها دار، به یخچال) هاي کشتی(شناورهاي 49313
هاي دچار حریق نشان ویژه کشتی شناورهاي آتش49319
شناورهاي بدون موتور49311
داري محصوالت شیالت شناورهاي ویژه فراوري یا نگه49315
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شنبلیله01219
خدمات -ها ها و گذرگاه پاشی خیابان شن94510
بندي شده شور و ترشی بسته21340
اي بچه شورت دکمه36270
اي بچه شورت گره36270
شوروتین02129
شورها21340
اي شوشه آهن آینه41111
شوفاژ برقی44822
شوید مرتعی01219
شوید و تخم شوید01690
اوول -شیاف35260
شیپور38350
شیپوري نسوز37320
شیر از سویا23999
شیر استرلیزه22110
شیر پاستوریزه22110
پزشکی دندان شیر پنوماتیک48130
شیر تبخیر شده22221
شیر جنگل02192
شیر خام از حیواناتی غیر از گاو، گاومیش، گوسفند، بز و شتر02299
شیر خام بز02292
شیر خام شتر02293
شیر خام گاو02211
شیر خام گاومیش02212
شیر خام گوسفند02291
شیر دریایی02192
شیر شکالت22290
دار شیر طعم22290
شیر عسلی22290
شیر غلیظ شده22222
شیر فشارشکن روغن43240
شیر قهوه22290
شیر کاکائو22290
شیر کنترل گاز برقی43240
شیر کنترل گازي43240
شیر وانیلی22290
شیر یا خامه، غلیظ نشده، با افزودن ماده شیرینکننده22229
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شیرآالت پالستیکی36950
کن شیرپاک35323
شیرخشت01690
شیره و عصاره رازک23999
شیره و عصاره شیرین بیان23999
بیان شیرین01690
)شکر طبی(کالري  کننده کم شیرین23210
اي شیرینی مغزدار ویفر خامه23420
ها همراه با مواد هوادهی شده شیرینی23670
کیکو ) دانمارکی(هاي خمیري  شیرینی23430
هاي غیر آردي شیرینی23670
هاي غیر آردي سنتی شیرینی23670
شیشه آبلیمو وگالب37191
شیشه اتومبیل37115
ایمنی چندالیه شیشه 37115
شیشه باالبر خودرو49129
شیشه برنزي37114
شیشه به شکل توده37111
شیشه به شکل گلوله37111
شیشه به شکل لوله37111
شیشه به شکل میله37111
)متر میلی 10(شیشه جام 37114
)متر میلی 2(شیشه جام 37114
)متر میلی 3(شیشه جام 37114
)متر میلی 4(شیشه جام 37114
)متر میلی 5(شیشه جام 37114
)متر میلی 6(شیشه جام 37114
)متر میلی 8(شیشه جام 37114
)کار نشده(شیشه جام 37112
شیشه جام با دید یکطرفه37112
خورده شیشه جام با لبه سنگ37114
شیشه جام رنگی37112
شیشه جام غلتک خورده37112
شیشه جام مسلح شده با سیم37112
شیشه جام مشجر37112
هاي آفتابی شیشه خام عینک37194
هاي طبی شیشه خام عینک37194
شیشه خم37114
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جز آمپول به - شیشه دارو37191
)رنگی(شیشه دارو 37195
شیشه درب فر اجاق37199
شیشه دوجداره37116
شیشه رفلکت37113
)سایر(شیشه ساعت 37194
شیشه ساعت مچی37194
شیشه سکوریت37115
)استایرن پلی(شیشه شیر بچه 36490
شیشه شیر پاستوریزه37191
شیشه عایق چندجداره37116
شیشه عینک پالستیکی36990
شیشه فلوت37113
شیشه المپ فلورسنت37192
شیشه مرباجات37191
شیشه نورافکن37192
شیشه نوشابه37191
آالت آزمایشگاهی شیشه37195
آالت به کار رفته در جواهرات بدلی شیشه37199
آالت بهداشتی شیشه37195
اي هاي شیشه آمپولآالت بهداشتی دارویی و  شیشه37195
)شیشه رفلکت(کننده نور  آالت منعکس شیشه37113
)بندي نشده در جاي دیگر طبقه(آالت مورد استفاده در منزل  شیشه37193
اي منی طلقی شیشه37115
اي منی نشکن شیشه37115
)سکوریت(اي منی و نشکن  شیشه37115
اي منی وسایل نقلیه شیشه37115
هاي اپتیکی کار نشده شیشه37194
هاي جام شیشه37112
هاي متخلخل ساختمان شیشه37117
هاي ریسندگی شیطانک ماشین44614
شیل16390
شیل قیري12030
شیل ماسه قیري12030
شیل نفتی12030
)پالستیک دوجداره(شیلنگ آب 36320
)دار پالستیکی نخ(شیلنگ آب 36320
)فشار قوي(شیلنگ آب 36320
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شیلنگ آب الستیکی36230
)تقویت شده(شیلنگ آب الستیکی 36230
شیلنگ با حفاظ فلزي27998
)فلزي(شیلنگ خرطومی 42911
شیلنگ گاز36230
شیلنگ الستیکی36230
شیلنگ منسوج با استر27998
شیلنگ منسوج بدون استري27998
هاي صنعتی شیلنگ36320
هاي هیدرولیکی ترمز و کالچ شیلنگ49129
خدمات -سر پایی در کلینک  بیماران درمانی  شیمی93122
)صابون خنثی(صابون آمفوتر 35321
صابون بچه35321
)نوع مرغوب(صابون پرچرب 35321
)طبی(صابون تریکلروکربان 35321
صابون حمام35321
صابون خمیري35321
صابون دستشویی35321
صابون رختشویی35321
صابون گلیسیرینه35321
)طبی(صابون گوگردي 35321
صابون مایع35321
هاي تمیزکننده فراورده) ها دترژان(ها  کننده صابون و پاک35260
هاي صنعتی صابون35321
 طراحان  خدمات - صحنه96320
طراحی  خدمات - صحنه96320
تبلیغی و سازماندهی  خدمات - نمایشیهاي هنرهاي  صحنه96210
)سالن نمایش تئاتر(  تولید و عرضه  خدمات - هاي هنرهاي نمایشی صحنه96220
صداگیر خودرو49129
صدف دریایی16390
نمک اي منجمد، خشک کرده، نمک زده یا در آب صدف دوکپه21261
تنان اي و سایر نرم صدف دوکپه04291
صدف سیاه04291
صدف کوهی16390
صدف مصنوعی تزئینی36990
تنان صدف نرم04910
صدف و گوش ماهی16390
 مربوطه  و خدمات  صدور حکم91270
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صفحات آلومینیومی اواپراتور43913
صفحات پالستیکی36330
صفحات عایق پالستیکی36330
)داخل باتري(هاي سربی  صفحات و شبکه46430
کننده هاي مواد پالریزه ورقصفحات و 48311
صفحات، قطعات، نوار و غیره از پوست خزدار28320
صفحه از مس41514
صفحه از نیکل41523
صفحه افست از کاغذ32191
براي استفاده در چاپ) با حروف سربی(چینی شده  صفحه حروف32800
صفحه ساعت48490
صفحه ستون42110
صفحه سرب41542
صفحه صافی چدنی و گرانیتی48241
صفحه کریستال مایع فاقد هرگونه برد48315
صفحه کالچ49129
صفحه مولیبدنی41602
)هاي الکتریکی ماشین(صفحه و ترمینال 46131
هاي سینماتوگرافی برداري و ظاهر شده غیر از فیلم صفحه و فیلم عکاسی، عکس38942
صفحه و ورق آلومینیوم41534
صفحه و ورق روي41545
برداري شده ولی ظاهر نشده صفحه، فیلم، کاغذ، مقوا و مواد نسجی عکاسی، عکس38941
شده از آهن، فوالد یا آلومینیوم هاي ساخته صفحه، مفتول، نبشی، پروفیل، انواع لوله و مانند آن براي کاربري در سازه42190
از کائوچوي ولکانیزه سفت نشدهصفحه، نوار، میله، ترکه و پروفیله 36220
)بورد کی(کلید  صفحه45261
کلید تلفن صفحه47223
برداري نشده از هر ماده غیر از کاغذ، مقوا یا مواد نسجی،  صورت تخت، حساس شده، عکس هاي عکاسی به ها و فیلم صفحه48341

برداري نشده حتی در محفظه عکسشده،  صورت تخت با خصوصیت ظهور و چاپ فوري، حساس هاي عکاسی به فیلم
صفربند تلفن47401
هاي طبیعی مشابه به شکل ورقه یا نوار صمغ آدامس و صمغ03211
صورت اولیه هاي طبیعی مشابه به صمغ آدامس و صمغ03211
صمغ عربی03219
هاي استر صمغ34400
دیگربندي نشده در جاي  هاي طبقه هاي طبیعی و سایر رزین صمغ03219
صنایع تولید محصوالت شیمیایی پایه، ترکیبات شیمیایی، داروها و دیگر مواد شیمیایی53269
کاري، منبت، نقاشی روي چوب، خاتم صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک31913
پزشکی هاي مخصوص دندان صندل48180
ش و کاهش و افزایش ارتفاعصندلی آرایشگاهی و صندلیهاي مشابه با قابلیت چرخ48180
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صندلی اجتماعات38111
صندلی پارکی38111
صندلی پالستیکی38119
چوب صندلی تمام38112
)ویلچیر(دار  صندلی چرخ49922
صندلی حمام36950
صندلی خودرو38111
صندلی دانشجویی38111
صندلی هواپیما38111
صندلیهاي طبی48180
فلزي امانت ضد سرقت  صندوق42993
داري پول یا اسناد فلزي نگه  صندوق42993
صندوق میوه پالستیکی36490
صندوق میوه تاشو31700
صندوق میوه سنتی31700
هاي حساب صندوق45141
افزار محاسباتی هاي حساب، فاقد سخت صندوق45160
پردازي خودکار یا به شبکه هاي داده قابل اتصال به ماشین افزار محاسباتی، غیر هاي حساب، مجهز به سخت صندوق45141
خدمات هنرستان - صنعتی92340
انبار کردن  خدمات دفع از طریق -ضایعات94339
ضایعات الیاف26190
آوري و حمل و نقل خدمات جمع - ضایعات بدون خطر از خانوار94221
آوري و حمل خدمات جمع -هاي بازرگانی خطر از کارگاه ضایعات بدون 94229
آوري و حمل خدمات جمع -هاي صنعتی ضایعات بدون خطر از کارگاه94229
کاري و ضایعات حاصل از پرداخت یا  کاري، تراشه، خرده، ضایعات آسیاب کردن، خاک اره، براده سوهان ضایعات تراش39340

کاري پرس
کردن خدمات دفع از طریق انبار -ضایعات جامد خطرناک94322
خدمات دفع از طریق سوزاندن -ضایعات جامد خطرناک94322
خدمات دفع از طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمین -ضایعات جامد خطرناک94322
خدمات دفع از طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمین -ضایعات جامدات خطرناک94322
شدن یا آلوده شدن به مواد شیمیایی ور محافظت زمین از پوشیده منظ خدمات دفع به -ضایعات جامدات خطرناک94322
منظور جلوگیري از آلودگی زمین خدمات دفع به -ضایعات جامدات شیمیایی خطرناک94322
پنبه ضایعات چوب31921
آوري خدمات جمع -ضایعات خطرناک94219
شیمیایی زمینخدمات دفع از طریق مراقبت از آلودگی  -ضایعات خطرناک94322
خدمات دفع -ضایعات خطرناک مایعات94322
خدمات دفع از طریق انبار کردن -ضایعات خطرناک مایعات94322
خدمات دفع از طریق سوزاندن -ضایعات خطرناک مایعات94322
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منظور جلوگیري از آلودگی زمین خدمات دفع به -ضایعات خطرناک مایعات94322
خرده شیشه ضایعات شیشه و37111
آوري خدمات جمع -خطر ضایعات کم94221
خدمات دفع -خطر ضایعات کم94339
سوزاندن  خدمات دفع از طریق -خطر ضایعات کم94339
کودسازي  خدمات دفع از طریق -خطر ضایعات کم94339
آوري و حمل خدمات جمع - خطر از خانوارها ضایعات کم94221
آوري و حمل خدمات جمع -هاي بازرگانی کارگاه خطر از ضایعات کم94229
آوري و حمل خدمات جمع -هاي صنعتی خطر از کارگاه ضایعات کم94229
خدمات دفع از طریق انبار کردن -ضایعات مایع خطرناک94322
خدمات دفع از طریق مراقبت از آلودگی شیمیایی زمین -ضایعات مایعات خطرناک94322
خدمات دفع -عات خطرناک انباشته شدهضایعات مای94322
خدمات - هاي رادیویی زنده در یک استودیوي ضبط صدا  ضبط پخش96112
 خدمات - صوت  ضبط96112
 خدمات - متحرک  ضبط96112
سنج ضخامت48233
ضد بخار آب شیشه و آئینه34231
ضد زنگ35110
)بر پایه شکر قرمز(ضد سولفاته شدن باتري 35490
کننده ائرسول ضد عفونی34664
کننده براي آب ضد عفونی34664
کننده براي بیمارستان ضد عفونی34664
کننده براي چرم ضد عفونی34664
کننده براي ظروف ضد عفونی34664
هاي مواد غذایی کننده براي فروشگاه ضد عفونی34664
کننده پودري ضد عفونی34664
کننده توالت عفونیضد 34664
کننده جامد ضد عفونی34664
کننده سطحی ضد عفونی34664
کننده گازي ضد عفونی34664
کننده مایع ضد عفونی34664
ها کننده میوه، مرکبات، سبزي ضد عفونی34664
کننده و خوشبوکننده ضد عفونی34664
ضد کف نساجی35490
ضد یخ35430
ضد یخ بتون35490
گیر الستیکی درب ضربه36270
گیر الستیکی صنعتی ضربه36270
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گیر واگن ضربه49540
ضریح42943
طالبی01229
دار هاي آب طالبی و سایر میوه01229
خدمات -طب سوزنی93199
طبق خودرو49129
طبق و قامه دوچرخه49942
طبقه، رف و مانند آن از فلزات پایه42999
خدمات حفاظت از -طبیعت و مناظر94900
 ، خدمات چیدمان  طراحان96320
 نور، خدمات  طراحان96320
هاي تصفیه  هاي سیستم ها براي پروژه ها و سیستم ها، پروسه ها، مواد، ابزارها، سازه طراحی، ساخت یا ایجاد و استفاده از ماشین83327

کشی هاي فاضالب و زه خانه تصفیههاي فاضالب،  و توزیع آب، سیستم
هاي معماري و مهندسی طرح و پالن32550
نگاري هاي موضع طرح و پالن32550
هاي مهندسی طرح32550
طال روي کربن فعال37990
شده با پالتین طالي روکش41320
طالي طبیعی14240
طلق بادگیر موتورسیکلت49941
فلورسنتطلق پالستیکی چراغ 36960
طلق چراغ جلو خودرو36960
طلق چراغ خطر خودرو36960
طناب پالستیکی36490
طوطی آمریکایی02194
طوطی دم دراز02194
)کاکاتو(طوطی کاکلی 02194
طوطی معمولی02194
دوچرخه) رینگ(طوقه 49942
طوقه چرخ موتورسیکلت49941
)پالستیک(ظرف ساالد 36940
)پالستیک(داري شیر  ظرف نگه36940
خدمات اجاره -ظروف73230
خدمات کرایه -ظروف73230
ظروف آزمایشگاهی پالستیکی36990
ظروف آزمایشگاهی چینی37291
ظروف آزمایشگاهی سرامیکی37291
ظروف آلومینیومی42912
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ظروف از کاغذ و مقواي کروگیت نشده32199
ظروف از نی و چوب31912
ظروف استیل42912
ظروف اکریلیک36940
ظروف اوپال37193
داري مواد رادیواکتیو ظروف با پوشش سربی ضد پرتو براي حمل و نقل یا نگه42999
ظروف باکالیتی36940
ظروف برنجی42912
ظروف تفلون42912
ظروف چینی37221
خوري ظروف چینی چاي37221
ظروف چینی غذاخوري37221
ظروف حلبی42912
ظروف دو جداره38999
)پالستیک( …گشاد براي مربا و ظروف دهان36940
ظروف سرامیکی37221
ظروف سفالی37221
ظروف سنگی37610
ظروف شیشه نسوز37193
اي آزمایشگاهی ظروف شیشه37195
)سایر(اي آشپزخانه  ظروف شیشه37193
اي اوپال ظروف شیشه37193
)جار شیشه(گشاد  اي دهان ظروف شیشه37191
اي نشکن ظروف شیشه37193
)پالستیک(ظروف غذاخوري 36940
ظروف کریستال37193
ظروف لعابی42912
ظروف مسی42912
ظروف مالمین36940
)پالستیک(بار مصرف  ظروف یک36940
بار مصرف آلومینیومی ظروف یک42912
مصرف اسفنجیبار  ظروف یک36940
بار مصرف پوسیدنی گیاهی ظروف یک32199
بار مصرف کاغذي ظروف یک32199
نوارهاي ویدئویی  ظهور فیلم96139
هاي سینمایی ظهور فیلم96139
عاج کار شده و اشیا از عاج38999
)تایر(هاي قابل تعویض الستیک  عاج36114
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)اسپري(عایق 34740
عایق پشم شیشه37990
عایق حرارتی37990
عایق رطوبتی37990
عایق زیرین اتومبیل35110
)غیر مغناطیسی -مغناطیسی(عایق صدا 37990
عایق میکا46940
اي هاي الکتریکی شیشه عایق37197
جز از جنس شیشه یا سرامیک هاي الکتریکی، به عایق46940
ساخته نسوز و ضد آب هاي پیش عایق37990
اي هاي چندجداره شیشه عایق37116
هاي صوتی از جنس چوب عایق31420
)عبا بافی(عبا 28236
عبایی01961
عدس، خشک01704
الملک عدس01690
هاي چشمی عدسی48311
)کارشده(هاي چشمی  عدسی48321
هاي صنعتی عدسی48321
عرقیات گیاهی دارویی35260
اي عروسک پارچه38520
عروسک پالستیکی38520
صید شده تازه -ماهی عروس04120
)بدون موم(عسل طبیعی 02910
عسل طبیعی با موم02910
عسل مصنوعی23210
عشقه01690
عصا قابل استفاده نشستن38921
عصاره بیرنگ23999
عصاره پرتقال23999
عصاره جلبک35323
عصاره درخت ابریشم یا شب خسب34320
عصاره درخت کبراکو34320
کوال عصاره سیاه23999
بیان عصاره شیرین23999
عصاره مالت23999
عصاره میوه23999
هاي غیره الکلی عصاره نوشابه23999
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عصاره و شیره گوشت21175
عصاره و شیره ماهی21175
هاي چاي و ماته ها و تغلیظ شده ها، اسانس عصاره23914
هاي قهوه ها و تغلیظ شده اسانس ها، عصاره23912
هاي دباغی با منشا نباتی عصاره34320
هاي گیاهی عصاره23999
عصاي زیر بغل48172
عطر35323
ها هاي آرایشی همانند و قطعات آن عطرپاش و پاشنده38994
خدمات -عطردرمانی93199
عقرب02199
عقیق16310
عکس برگردان32630
چاپ شدهعکس 32540
نما عالئم شب46531
عالمت یا نام تجاري و امتیاز تجاري83960
آلود ها در هواي مه دهنده عالمت35460
خاص ) نام بازرگانی(صورت قانونی ثبت شده یک برند  هاي تجاري و امتیازهاي تجاري اصل که همان مالکیت به ها یا نام عالمت83960

است
)گل راعی(علف چاي 01690
علف خشک01919
چین علف42921
کش آالکلر علف34663
کش بوتاکلر علف34663
کش کلرید ازون علف34663
کش گلیفوزیت علف34663
ها کش علف34663
بندي شده علوفه بسته23320
علوفه مرتعی01919
خدمات - جز براي هنرپیشگان در ضبط زنده نور به  تجهیزات  عملیات96112
خدمات -ها به مراکز پردازش و دفع نهایی سازي پسماندهاي غیر خطرناک براي انتقال آن عملیات الزم براي آماده94313
 خدمات -ها هاي آزاد و کوه بر روي آب  نجات  عملیات91260
عناب معمولی01359
اي عناصر سوخت مصرف نشده براي راکتورهاي هسته33710
اي مستعمل و متساطع راکتورهاي هسته) ها فشنگ(عناصر سوختی 33720
عناصر شیمیایی دوپه به منظور مصرف در الکترونیک35470
عنکبوت02199
هاي معطرکننده سوختنی عود و سایر فراورده35331
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عینک آفتابی48312
عینک اصالح دید48312
عینک محافظ48312
غاز02153
نژادهاانواع  -غاز بومی02153
انواع نژادها -غاز خارجی02153
خدمات مطب -غدد و متابولیسم93122
غده کنجک01990
غذا براي آبزیان پرورشی23319
غذا براي میگو23319
غذاهاي آماده براي طیور23319
غذاي آماده از خرچنگ21241
جات یا حبوبات غذاي آماده از سبزي21391
ها غیر سبزي غذاي آماده از23997
غذاي آماده از میگو21241
بال صورت فیش غذاي آماده به21241
فینگر صورت فیش غذاي آماده به21241
برگر صورت ماهی غذاي آماده به21241
غذاي رژیمی23991
فروشی غذاي سگ و گربه، عرضه شده براي خرده23311
غذاي کودک23991
ها میوهغذاي کودک بر پایه 23991
غذاي مخصوص بیماران23997
غربیلک فرمان خودرو49129
غالف سیلندر43151
داران داران، طناب غالف04299
غلتک44440
غلتک بلبرینگ43310
فلزي) دستی(کاري ورق  غلتک خم44217
کاري ورق فلزي غلتک خم44217
اي هاي جاده غلتک44424
)رولیک(نقاله هاي زیر نوار  غلتک43320
غلتک نقاشی38993
هاي الستیکی غلتک36270
غنچه گل01962
یاب لیزري فاصله48212
فاکس سرور کامپیوتري45266
اپراتور  بدون - ، خدمات اجاره فاکس73125
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اپراتور  بدون - ، خدمات کرایه فاکس73125
بري فاکس01349
فاموتیدین35230
فاندولوکس01961
فانسقه28238
فانوس چینی01399
فانوس دریایی49390
فایرفلوت49319
فایل چوبی38122
فایل فلزي38121
هاي کاربردي که قابل دانلود و ضبط روي یک وسیله در دسترس براي اجرا یا نصب در  هاي الکترونیک با محتواي برنامه فایل84342

آینده باشد
با محتواي فیلم یا سایر محصوالت دیداري که قابل دانلود و ضبط روي یک وسیله در دسترس باشدهاي الکترونیک  فایل84331
هاي الکترونیک با محتواي موسیقی که قابل دانلود و ضبط روي یک وسیله در دسترس باشد فایل84321
فتالوسیانین34330
بند فتق48172
فتوکنتاکت48324
)متشکله خونسنج مواد  طیف(فتومتر 48150
فتیله از الیاف شیشه37121
هاي منسوج فتیله27998
هاي مواد منفجره فتیله35450
پزي غیر برقی فر خوراک44821
فر ساندویچی44516
فر قنادي44516
پزي فر گردان اتوماتیک شیرینی44516
فراخوان کامپیوتر45290
فلزاتها براي پاک کردن و پرداخت  فراورده35490
ها براي قبل و بعد از اصالح صورت فراورده35323
هاي آرایش چشم فراورده35323
هاي آرایش لب فراورده35323
هاي آرایش ناخن دست و پا فراورده35323
هاي آرایش و پاکیزگی مو فراورده35323
کائوچو یا مواد پالستیکیهاي مرکب براي  اکسیدان و سایر پایدارکننده هاي آنتی فراورده35490
هاي استحمام فراورده35323
هاي اصالح صورت فراورده35323
هاي بوزدا و ضد عرق بدن فراورده35323
هاي بهداشت دهان و دندان فراورده35323
هاي بهداشتی براي اصالح صورت و نظافت بدن فراورده35323
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شدن شیر و خامههاي حاصل از تخمیر یا اسیدي  فراورده22230
هاي خوشبوکننده بدن فراورده35323
هاي دارویی گیاهی و گیاهان دارویی فراورده35260
هاي دباغی فراورده34330
سازي بر پایه گچ هاي دندان فراورده35440
کننده هاي روان فراورده35430
هاي ضد انفجار فراورده35430
خوردگیهاي ضد زنگ یا ضد  فراورده35430
)غیر اسپري(هاي ضد عرق بدن  فراورده35323
هاي ضد یخ فراورده35430
هاي غذایی مرکب هموژنیزه فراورده23991
هاي فر کردن یا باز کردن فر مو فراورده35323
هاي کاتالیتیک فراورده35490
هاي رادیوگرافیک هاي کدرکننده براي آزمایش فراورده35270
هاي کوره کک فراورده33100
برداري و عکاسی هاي مورد مصرف در عکس فراورده35490
ها جات یا میوه هاي هموژنیزه از گوشت، سبزي فراورده23991
خدمات -هاي ریز فراوري پسماند پالستیکی به دانه94339
خدمات -فراوري پسماند تنباکو94339
خدمات -فراوري پسماند توتون94339
خدمات -فراوري پسماند خطرناک فلزي94321
خدمات -فراوري پسماند روغن و چربی خوراکی94339
خدمات -فراوري پسماند غیر خطرناک غیر فلزي94339
خدمات -فراوري پسماند غیر خطرناک فلزي94339
فراوري پودر آهن41117
فراوري سنگ مصنوعی37560
خدمات -فراوري ضایعات پنبه94339
خدمات -فراهم کردن تجهیزات استحصال گاز از مراکز دفن94411
ها معموال در قبال حق اشتراک ماهانه براي تلویزیون کابلی،  اي از برنامه فراهم نمودن امکان دسترسی مشترک به مجموعه پایه84632

MDSاي یا پایگاه داده سیار  ماهواره
تراشی فرچه ریش38993
فلزات CNCفرز 44214
فرز نجاري44222
فرستنده ماکروویو47211
)VSAT(هاي وي ست  فرستنده47211
فرش دستباف به روش ماشینی27230
فرش ماشینی27230
صورت گره باف پوش از پشم یا موي نرم حیوان به فرش و سایر کف27210
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متر فرکانس48243
فرمالین34170
فرمان خودرو و قطعات آن49129
فرمان دوچرخه49942
فرمانتور43921
هاي ثبت اطالعات صنعتی فرم32129
دار اي تجاري و دسته اوراق کاربن هاي چند نسخه فرم32700
صورت ورقه هاي کامپیوتري به فرم32129
هاي کامپیوتري پیوسته فرم32129
فرمیات سدیم34140
ها فرمیات34120
فرمیکا31440
فرنجمشک01690
فرو انادیوم41115
فرو تنگستن41115
فرو تیتانیوم41115
درصد 75فرو سیلیسیوم با عیار 41115
درصد 75فرو سیلیسیوم با عیار کمتر از 41115
فرو سیلیکو استرانسیوم41115
فرو سیلیکو باریم41115
فرو سیلیکو تنگستن41115
فرو سیلیکو تیتان41115
فرو سیلیکو زیر کنیوم41115
فرو سیلیکو کلسیم41115
فرو سیلیکو منگنز41115
فرو سیلیکو منیزیم41115
فرو کرم41113
فرو کرم پرکربن41113
فرو منگنز پرکربن41112
فرو منگنز کمکربن41112
فرو منگنز متوسط کربن41112
فرو مولیبدن41115
فرو نیکل41114
نیوبیومفرو 41115
)جا دادن محصول در فیلم(هاي کوتاه و بلند  فروش فضاي تبلیغاتی در فیلم83639
فرومولیبدن34250
پزي برقی فرهاي خوراک44817
فرهنگ لغت32220
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هاي الفبایی فرهنگ32220
هاي معنایی فرهنگ32220
فریت لعاب کاشی و چینی35110
صورت پودر، دانه، تیغه یا فلس ها به شیشهاي و سایر  هاي شیشه فریت35110
هاي مغناطیسی فریت46932
فوت 11و  10فریزر 44811
فوت 13و  12فریزر 44811
به باال 15و  14فریزر 44811
به باال 16فریزر 44811
فوت 7و  6فریزر 44811
فوت 9و  8فریزر 44811
فریزر صندوقی43913
)خانگی(فریزر صندوقی 44811
فریزر صنعتی43913
فریزر غیر خانگی چهار در استیل43913
فریزر غیر خانگی دو در43913
فریزر غیر خانگی شش در43913
فریم باالبر متحرک43520
فریم عینک48313
فریم فلزي سگک قفل فشاري42992
قفل فشاري  فریم فلزي قزن42992
فسفات16110
فسفات آهن34240
فسفات روي34240
فسفات مونو آمونیک34643
ها فسفات34240
فسفر34231
فسفر پنتا سولفاید34240
فسفورها34280
ها و فسفنات) ها هیپوفسفیت(ها  فسفینات34240
هاي صنعتی فشارسنج48252
خدمات -سازي پسماند خطرناک فشرده94311
خدمات -سازي پسماند غیر خطرناک فشرده94313
ها هاي داراي لوله بدون خان و اجزا و قطعات آن فشنگ براي تفنگ با کارابین44740
فشنگی آب و روغن43151
فشنگی ترمز خودرو49129
داري خدمات ایجاد و نگه -فضاي سبز94900
کاري و ایجاد خدمات درخت -فضاي سبز94900
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فضوالت رادیواکتیو33690
احیاي رودخانه و ساخت کانال براي نقل و انتقال آبهاي  فعالیت53232
 مقررات  وضع  به  مربوط  هاي اقتصادي، خدمات فعالیت91138
)سیل(فک 02192
فالپی دیسک مغناطیسی، ضبط نشده47530
فالسک آب38999
فالسک چاي38999
فالسک شیشه شیر بچه38999
فالسک و سایر ظروف عایق حرارت38999
فالش راهنما46910
فالش عکاسی48324
فالیویل43320
فلدسپات16390
ساخته شده با پالتین، کارشده در حد نیم شده با نقره و فلزات اصلی، نقره یا طالي روکش فلزات اصلی روکش41350
ساخته شده با طال، کارشده در حد نیم فلزات اصلی یا نقره، روکش41340
کمیاب، اسکاندیوم وایتریومفلزات خاکی 34231
خاکی -فلزات قلیایی یا قلیایی34231
بها به حالت کلوئیدال فلزات گران34250
ساخته فلزات معمولی داراي روکش یا پوشش از نقره به اشکال کارنشده یا نیمه41350
ساخته مهفلزات معمولی یا نقره داراي روکش یا پوشش از نقره به اشکال کارنشده یا نی41340
ساخته فلزات معمولی، نقره یا طال داراي روکش یا پوشش از پالتین به اشکال کارنشده یا نیمه41350
فلس آلومینیوم41531
فلس روي41544
فلس سرب41542
فلس نیکل41521
فلفل آفریقایی خشک فراوري نشده01652
فلفل آناهایم خشک فراوري نشده01652
آنچو خشک فراوري نشدهفلفل 01652
فلفل جاالپنو خشک فراوري نشده01652
فلفل جامائیکایی خشک فراوري نشده01652
فلفل خرد شده یا ساییده23921
اي فلفل دلمه01231
اي خشک فراوري نشده فلفل دلمه01652
فلفل سیاه، فراوري نشده01651
فلفل شیرین خشک فراوري نشده01652
فرنگی خشک فراوري نشده فلفل 01652
فلفل قرمز خشک فراوري نشده01652
فلفل کبیر خشک فراوري نشده01652
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فلفل گینه خشک فراوري نشده01652
، فراوري شده)فرنگی اي، فلفل  فلفل دلمه(فلفل هندي خشک 23922
فلفل هندي خشک فراوري نشده01652
)اي فقط دلمه(فلفل، سبز 01231
فلفل، فراوري شده23921
گري کشی حاصل از ریخته فلنج، لوازم یا اتصاالت لوله41293
فلوئر، برم34231
فلوئور و استامید35220
ها فلوئور و سیلیکات34240
)اسید فلوئر هیدریک(فلوئور هیدروژن 34231
فلوئورورها34240
فلوتر سوئیچ46212
فلوتر مخصوص سرب و روي35490
شویی فلوتر مخصوص صنایع زغال35490
سازي فلوتر مخصوص صنایع صابون35490
فلوتر مخصوص مس35490
فلورین16390
فلوکستین هیدروکلراید34150
فلوگوپیت16390
)سنسور دبی(فلومتر 48252
CPUفن 45290
هاي خودرو کننده چرخ فن خنک49129
فن دینام خودرو46910
فن کامپیوتر45290
و مشتقات آن) آنتی پیرین(فنازون 35230
فنتانیل34160
فنجان از مقوا یا کاغذ32199
)کربن کاپ(فنجانک کربن 48253
فندق03230
فندق برزیلی، با پوست01377
بندي شده فندق بسته21495
گیري شده فندق پوست21495
جوز ماکادامیا با پوست/فندق01379
فندق، با پوست01374
فندق، پوست کنده21423
گاز فندک اجاق38994
فندک برقی38994
بار مصرف فندک سیگار یک38994
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فندک مکانیکی38994
فنر استپ ترمز موتورسیکلت49941
فنر بادي الستیکی وسایل نقلیه سنگین49129
فنر پالستیکی36990
فنر تخت از آهن یا فوالد42945
اي فنر تسمه42945
فنر ساعت48490
فنر شمش42945
فنر لول از آهن یا فوالد42945
فنر لول خودرو49129
فنرهاي تعادل خودرو49129
کلیدین سی فن34160
)هیدروکسی بنزن و امالح آن(فنل 34139
ها و مشتقات فنل34139
فنو باربیتال35230
فنوپریدین34160
تیلین و امالح آن فنه35250
هاي صنعتی فن43912
خدمات هنرستان -اي استثنایی فنی و حرفه92340
خدمات هنرستان - اي معلولین فنی و حرفه92340
فنیل استیک34120
فنیل پروپانول آمین35250
فورفورال34170
اتیلن فوم پلی36390
)یونولیت(استایرن  فوم پلی36390
وي سیفوم پی 36390
)اورتان پلی(فوم سخت 36390
گیر سپر خودرو فوم ضربه36390
فوم کانکریت35490
)اورتان پلی(فوم نرم 36390
فویل آلومینیوم41535
فیبر31440
فیبر از چوب31440
فیبر از ضایعات کشاورزي31440
فیبر استخوانی31440
کشی فیبر زه31440
باندل فیبر نوريفیبر نوري و 48311
فیبرهاي نوري48311
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فیتونیا01961
فیجووا01319
فیدر44915
فیروزه16310
فیروزه مصنوعی34560
فیکساتور مو35323
فیکوس01961
فیل02192
فیل دریایی02192
اي رشته فیالمنت تک35530
سولفان اتر پلیسولفان،  اورتان، پلی اي از پلی رشته فیالمنت تک35530
مصنوعی) نوار(اي و استریپ  رشته فیالمنت تک35560
فیلتر انفرادي48150
فیلتر بنزین43915
فیلتر تصفیه گاز43914
فیلتر دستگاه دیالیز خون43914
فیلتر روغن43915
فیلتر سوخت43915
فیلتر سیگار36390
فیلتر صنعتی روغن43914
هوافیلتر صنعتی 43914
فیلتر کاهنده آلودگی گازهاي خروجی خودرو و نیرو محرکه43914
فیلتر مایعات43914
فیلتر محیطی48150
فیلتر و صافی دیالیز48150
فیلتر هوا43915
سوز فیلتر هواي موتورهاي درون43915
فیلترگازوئیلی43915
میکرون 2فیلترهاي صنعتی با کاربرد باالي 43914
 خدمات اجاره -فیلم73220
از تولید  پس  خدمات - فیلم96139
خدمات کرایه -فیلم73220
MRIفیلم 35490
فیلم اشعه ایکس48341
متر 30متر و کمتر و طول بیش از  میلی 35با پهناي   فیلم48341
متر میلی 610متر و کمتر از  میلی 105با پهناي بیش از   فیلم48341
متر 30متر و طول بیش از  میلی 35و کمتر از  16با پهناي بیش از   فیلم48341
متر براي اسالیر 30متر و طول کمتر از  میلی 35و کمتر از  16با پهناي بیش از   فیلم48341
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متر براي غیر از اسالید 30متر و طول کمتر از  میلی 35و کمتر از  16با پهناي بیش از   فیلم48341
متر میلی 35با پهناي بیش از   فیلم48341
متر براي عکاسی رنگی 200متر و طول بیش از  میلی 610با پهناي بیش از   فیلم48341
متر براي عکاسی غیر رنگی 200متر و طول بیش از  میلی 610با پهناي بیش از   فیلم48341
متر 200متر و طول کمتر از  میلی 610با پهناي بیش از   فیلم48341
متر میلی 16فیلم با پهناي کمتر از 48341
فیلم با خصوصیت ظهور و چاپ فوري48341
فیلم براي عکاسی رنگی48341
متر میلی 610صورت رول با پهنایی بیش از  فیلم به48341
فیلم پالستیکی36330
اتیلن مشبک فیلم پلی36330
فیلم خام عکاسی35490
فیلم رادیولوژي35490
برداري و ظاهر شده فیلم سینماتوگرافی، عکس38950
متر میلی 35دار با پهناي  فیلم عکاسی سوراخ48341
فیلم لیتوگرافی35490
پردازي خدمات رنگ -فیلم نوارهاي ویدئویی96133
 خدمات ویرایش -نوارهاي ویدئویی  فیلم96131
خدمات مونتاژ -نوارهاي ویدئویی  فیلم96131
هاي فیزیکی فیلم و سایر محتواهاي تصویري بر روي دیسک، نوار یا دیگر رسانه47620
صید شده تازه -ماهی فیل04120
ـ خدمات تولید) انیمیشن(هاي پویانمایی  فیلم96121
 خدمات پردازش -هاي سینمایی فیلم96131
)جاي دیگردر   بندي نشده طبقه(تولید   خدمات -هاي سینمایی فیلم96121
پردازي خدمات رنگ -هاي سینمایی فیلم96133
خدمات مونتاژ -هاي سینمایی فیلم96131
 خدمات ویرایش -هاي سینمایی فیلم96131
هاي عکاسی  برداري نشده از هر ماده غیر از کاغذ، مقوا یا مواد نسجی، فیلم هاي عکاسی به صورا رول، حساس شده، عکس فیلم48341

برداري نشده خصوصیت ظهور و چاپ فوري به صورا رول، حساس شده، عکسبا 
هاي مورد استفاده در تصویربرداري پزشکی فیلم48341
 خدمات پردازش -هاي نوار ویدئویی فیلم96131
فیلودندرون01961
فیله بدون استخوان گاو یا گوساله21111
فیله ماهی خشک شده21224
دودي شدهفیله ماهی 21232
فیله ماهی شور21224
فیله ماهی نمک سود شده21224
فیله ماهی، تازه یا سرد21221
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فیله ماهی، منجمد21222
زا فیوز آتش35450
فیوز اتوماتیک46212
فیوز الکترونیکی46212
فیوز انفجار35450
اي فیوز شیشه46212
فیوز فشنگی46212
فیوز کات اوت46212
فیوز کاردي46212
فیوز مینیاتوري46212
قاب آینه پالستیکی36990
هاي روشنایی قاب چراغ46531
کاري شده کاري و منبت قاب خاتم31913
قاب رادیاتور خودرو49129
قاب زنجیر دوچرخه49942
قاب ساعت48490
قاب شیشه خودرو42996
قاب عکس پالستیکی36990
چوبیقاب عکس 31914
قاب عکس فلزي42996
قاب عینک48313
قاب فلزي آینه42996
قاب کلونی فرمان خودرو49129
قاب هواکش موتور خودرو43151
)گیاهان زینتی(قارچ 01961
ایی قارچ دکمه01270
)خودرو(قارچ دنبالن 01270
قارچ صدفی01270
نیکال کش تک قارچ34662
کوپراکسی کلرایدکش  قارچ34662
کش مانب قارچ34662
کش مانکوزب قارچ34662
ها قارچکش34662
قاشق چوبی31912
)فلزي(قاشق و چنگال 42916
قاشق و چنگال پالستیک36940
برداري و حفاري و مانند آن آالت خاک قاشقک، بیل و چنگک براي بیل مکانیکی، ماشین43580
براي جرثقیل کرین قاشقک، بیل و چنگک43580
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قالب از ال دي تی36410
)فایبرگالس(قالب انواع شناور 36990
قالب بتونی37560
قالب پالستیکی غیر از کفش36990
قالب پالستیکی کفش36990
)غیر کفش(قالب چوبی 31914
)کفش(قالب چوبی 31911
گانه قالب چوبی کفش بچه31911
زنانهقالب چوبی کفش 31911
قالب چوبی کفش مردانه31911
قالب سرامیکی نسوز37340
قالب گچی37530
رانی فلزات کشی یا روزن قالب مفتول42922
هاي ساخت کاله قالب44629
ریزي هاي شمش قالب44310
)هاي شمش جز قالب به(هاي مخصوص فلزات  قالب44916
قالپاق چرخ خودرو49129
ماشینیقالیچه 27230
خودرو) از اجزاي جلوبندي(قامه 49129
بندي شده قاوت بسته21495
قایق تفریحی49311
)غیر تفریحی(گیري  قایق ماهی49315
قایق نجات49319
جز از نوع پارویی نجات به  قایق49319
، مجهز به موتور یا بدون موتور)هاي بادي جز قایق به(هاي بادبانی  قایق49410
هاي بادبانی با یا بدون موتور کمکی قایق49410
هاي بادي قایق49490
هاي پارویی قایق49490
هاي پارویی و کانوها قایق49490
هاي پدالی قایق49490
هاي تفریحی بزرگ قایق49490
 هاي تفریحی، خدمات کرایه قایق73240
هاي فایبرگالس قایق49490
هاي کانو قایق49490
هاي کایاک قایق49490
)تفریحی و ورزشی(گیري  هاي ماهی قایق49490
هاي موتوردار تفریحی قایق49490
هاي نجات پارودار قایق49490
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هاي یک نفره اسلیف قایق49490
قپان43922
شمار قدم48264
قدومه شهري01690
قدومه شیرازي01690
خدمات -ها یا ویدئوها هاي فیلم و ویدئو در فیلم از بایگانیقرار دادن نماهاي انتخاب شده 96131
خدمات -قرارداد بازنشستگی فردي71312
خدمات -قرارداد طرح بازنشستگی گروهی71313
خدمات -هاي بازنشستگی فردي قرارداد طرح71312
قراضه و ضایعات آهن یا فوالد پوشانده شده با قشري از قلع39340
و ضایعات از ایندیومقراضه 41601
قراضه و ضایعات از رنیوم41601
قراضه و ضایعات از ژرمانیوم41601
)کواومبیوم(قراضه و ضایعات از نیوبیوم 41601
قراضه و ضایعات از وانادیوم41601
قراضه و ضایعات از هافنیوم41601
قراضه و ضایعات بیسموت41603
قراضه و ضایعات چدن39340
ها قراضه و ضایعات سرمت41604
قراضه و ضایعات فوالد ممزوج از فوالد ضد زنگ39340
قراضه و ضایعات منگنز41603
آ  قرص آ ث35260
قرص آسپرین35260
قرص آفرودیت35260
قرص آلومنیوم ام جی اس35260
هیستامین قرص آنتی35260
قرص استامینوفن35260
استامینوفن کدئینقرص 35260
قرص اگزازپام35260
قرص ایبوپروفن35260
کننده البسه قرص پاک35334
کننده ظروف قرص پاک35334
قرص پرفوران35260
)میلیگرمی 40(قرص پروپرانولول 35260
کش قرص حشره34661
VAPE -کش برقی قرص حشره34661
قرص خوشبوکننده دهان23670
)گیاهی(دافع سنگ کلیه قرص 35260
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قرص دیازپام35260
قرص دیمن هیدرفیات35260
قرص راینتدین35260
قرص سایمتیدین35260
قرص سرماخوردگی بزرگساالن35260
قرص سنالین35260
قرص فیتوکلد35260
قرص کارسین35260
قرص کلسیم35260
قرص کلیدینیوم سی35260
کوتریماکسوزولقرص 35260
کننده دندان مصنوعی بر و ضد عفونی قرص لکه35323
قرص لورازپام35260
قرص لیکوفار35260
قرص متوکلوپرامید35260
قرص نعناع23670
قرص وریستور46220
قرص ویتامین بکمپلکس35260
قرص یدوکینولین35260
هاي گیاهی قرص35260
)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(تسهیالت خدمات  -الحسنه قرض71121
خدمات - )گذاران سایر سپرده(انداز  الحسنه پس قرض71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(انداز  الحسنه پس قرض71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(انداز ارزي  الحسنه پس قرض71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(ارزي انداز  الحسنه پس قرض71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(انداز درگردش  الحسنه پس قرض71122
خدمات -)گذاران سایر سپرده(انداز عادي  الحسنه پس قرض71122
خدمات -)گذاران سایر سپرده(انداز ویژه  الحسنه پس قرض71122
خدمات -)گذاران سپرده سایر(الحسنه جاري  قرض71122
خدمات - )گذاران سایر سپرده(الحسنه جاري ارزي  قرض71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(الحسنه جاري ارزي  قرض71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(الحسنه جاري دولتی  قرض71122
خدمات -)سازمانی/نهاديگذاران شرکتی و  سپرده(الحسنه جاري دولتی  قرض71121
خدمات -)گذاران سایر سپرده(ها  الحسنه جاري شرکت قرض71122
قرقاول02194
قرقره بلبرینگ43310
قرقره پالستیکی36490
قرقره چوبی کابل31700
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قرقره چوبی نخ خیاطی31914
قرقره فلزي کابل42999
قرقره الستیکی36270
قرقره مقوایی32199
، فراوري شده)هاي کامل ساقه) (میخک(قرنفل 23926
قرنفل فراوري نشده01656
قرنیز چوبی31600
قرنیز سیمانی37540
قاط قره01349
زنده -کمان آالي رنگین قزل04119
صید شده تازه -کمان آالي رنگین قزل04120
قزن فلزي قفل فشاري42992
)تشک برقی(قسمت نساجی پتوي برقی 27180
هاي پالستیکی بدنه خودرو قسمت49129
بازي قطار اسباب38540
قطران33200
قطران تورب33200
قطران چوب34400
سنگ قطران زغال33200
قطران لیگنیت33200
قطرسنج48233
قطره آفرودیت35260
میگرن قطره آنتی35260
قطره بینی35260
قطره پروستاتان35260
قطره توسیکل35260
قطره چشمی35260
قطره چکان38999
قطره خوراکی35260
قطره خوراکی مولتی ویتامین35260
قطره سنکل35260
)فایبرگالس(قطعات 36320
قطعات ابزار الکترومکانیکی براي به کارگیري دستی، داراي موتور برقی متمرکز44253
دستی، از نوع بادي، آبی یا داراي موتور غیر برقی متمرکزقطعات ابزار به کارگیري 44253
غیر برقی خانگی کن و سایر اقالم مشابه گرم شعله، بشقاب قطعات اجاق تک44832
پزي غیر برقی قطعات اجاق خوراک44832
قطعات ادوات کشاورزي44199
قطعات انواع اجاق غیر برقی44832
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قطعات انواع الکتروموتور46131
قطعات انواع بوبین القایی46132
قطعات انواع ژنراتور46131
کن سانتریفیوژي قطعات انواع سانتریفیوژ، از جمله خشک43942
قطعات انواع مبدل46132
قطعات اویل پمپ خودرو43220
قطعات باربکیو44832
قطعات باکالیتی36990
قطعات بخاري از آهن یا فوالد44832
قطعات بدنه موتورسیکلت49941
کننده شناور کن برقی دیواري یا مخزنی، گرم گرم قطعات براي آب44831
قطعات براي آژیرهاي سرقت یا آتش و تجهیزات مشابه46960
قطعات براي آسانسور43570
قطعات براي اتوي برقی44831
)باالبر در معدن) (واگنت(قطعات براي اسکیپ 43570
قطعات براي انواع پیستوله و وسایل مشابه43943
هاي قطار قطعات براي انواع تراکتور مورد استفاده در سکوهاي ایستگاه43570
هاي الکتریکی قطعات براي انواع خازن47171
هاي بخارپاش قطعات براي انواع دستگاه43943
مخزن، خمره و مانند آنقطعات براي انواع شیر براي نصب روي لوله، دیگ بخار، 43254
جز براي فلز یا شیشه زنی، به هاي غلتک زن و سایر دستگاه قطعات براي انواع غلتک43943
جز انواع مورد استفاده در  قطعات براي انواع لوازم مکانیکی مخصوص پاشیدن، پخش کردن یا افشانه کردن مایعات یا پودرها به43943

داري کشاورزي و باغ
)سند بالست(پاش  قطعات براي انواع ماسه43943
)جز مقاومت حرارتی به(هاي الکتریکی  قطعات براي انواع مقاومت47172
یا انواع دیگر، براي کاال، مواد یا مصالح) بادي(قطعات براي باالبر و نقاله یکسره کار از نوع پنوماتیک 43570
قطعات براي بلبرینگ43331
بلندگوقطعات براي 47402
روي برقی قطعات براي پله یا پیاده43570
قطعات براي پمپ مایعات43252
قطعات براي پمپ هوا یا خال43253
دارنده یاتاقان و یاتاقان ساده قطعات براي پوسته یا نگه43332
قطعات براي پیچ جلوبر بلبرینگی و رولربرینگی43332
هاي مشابه هادي نیمهقطعات براي ترانزیستور و 47173
کننده الکتریکی فرکانس صوتی قطعات براي تقویت47402
سیم با گوشی بی) ثابت(قطعات براي تلفن خطی 47401
سیم هاي بی راه یا سایر شبکه هاي تلفن هم هاي ویژه شبکه قطعات براي تلفن47401
)بخار آب و غیره(قطعات براي توربین بخار 43153



      (CPC)  575

     
جز توربوجت و توربو ملخی براي توربین گازي به قطعات43156
قطعات براي توربین هیدرولیک و چرخ آبی شامل رگالتور43154
)دریک(قطعات براي جرثقیل دیرکی 43570
قطعات براي جرثقیل کرین43570
دنده و سایر وسایل تغییر سرعت قطعات براي جعبه43332
قطعات براي جک43570
دوزي کتاب و چرخ خیاطی خانگی جز ماشین دوخت یا ته براي چرخ خیاطی یا ماشین دوزندگی، بهقطعات 44640
قطعات براي دستگاه چاپ استنسیل44922
قطعات براي دستگاه چاپ الکترواستاتیک44922
گذاري قطعات براي دستگاه چاپ براي شماره44922
)لیبل(قطعات براي دستگاه چاپ برچسب 44922
قطعات براي دستگاه چاپ دوار44922
قطعات براي دستگاه چاپ روي ظروف44922
قطعات براي دستگاه چاپ روي قوطی حلبی44922
هاي تکراري هاي پود پارچه براي نقش قطعات براي دستگاه چاپ روي نخ44922
)دیواري، مچی(قطعات براي دستگاه چاپ صفحه ساعت 44922
دستگاه رادار، دستگاه کمک ناوبري رادیویی و دستگاه کنترل از راه دور رادیوییقطعات براي 47403
قطعات براي دستگاه فرستنده بدون دستگاه گیرنده47403
راه با دستگاه گیرنده قطعات براي دستگاه فرستنده هم47403
سایر اجزاي چاپ ها، غلتکها و سازي یا ساخت لوح ها و تجهیزات آماده قطعات براي دستگاه44922
)گرم یا دقت بیشتر سانتی 5جز ترازوهاي با دقت  به(هاي توزین  قطعات براي دستگاه43943
هاي چاپ افست، با نوار پیوسته قطعات براي دستگاه44922
هاي چاپ برجسته، چه نوار پیوسته و چه غیر آن قطعات براي دستگاه44922
لکسوگرافیکهاي چاپ ف قطعات براي دستگاه44922
هاي چاپ گراور قطعات براي دستگاه44922
هاي صحافی، از جمله دستگاه دوخت کتاب قطعات براي دستگاه44922
هاي ضبط یا بازپخش تصویر قطعات براي دستگاه47402
هاي ضبط یا بازپخش صوت قطعات براي دستگاه47402
ها یا براي تولید محصوالت  آوري الستیک و پالستیک جاي دیگر براي عملبندي نشده در  هاي طبقه قطعات براي دستگاه44929

ها مختلف از آن
پنبه، تیوب یا شمع هاي مخصوص چاپ روي چوب قطعات براي دستگاه44922
ها قطعات براي دنده و مجموعه دنده43332
قطعات براي دوربین تلویزیونی47403
قطعات براي دوربین ضبط ویدئویی47403
هاي دیجیتال قطعات براي دوربین47403
قطعات براي دیود47173
قطعات براي رولربرینگ43331
هاي مورد  ها، شامل دستگاه هاي مخصوص ارسال یا دریافت صدا، تصویر و سایر داده قطعات براي سایر انواع تلفن و دستگاه47401
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)هاي گسترده هاي محلی یا شبکه مانند شبکه(سیم  هاي سیمی یا بی استفاده براي ارتباط در شبکه

جز  جز براي دوچرخه، موتورسیکلت و خودرو به هاي صوتی یا تصویري، به قطعات براي سایر تجهیزات برقی ارسال سیگنال46960
تجهیزات کنترل ترافیک الکترومکانیکی براي تأسیسات حمل و نقل

جایی جهز یا غیر مجهز به تجهیزات باالبري یا جابهقطعات براي سایر خودروهاي کار اعم از م43570
اي هاي ورقه جز نوع اداري دستگاه هاي چاپ افست به قطعات براي سایر دستگاه44922
هاي چاپ پارچه جز دستگاه هاي چاپ، به قطعات براي سایر دستگاه44922
کاربردهاي خانگیقطعات براي سایر لوازم برقی حرارتی مورد استفاده براي 44831
جایی، بارزنی و تخلیه بار آالت باالبري، جابه قطعات براي سایر ماشین43570
بندي نشده در جاي دیگر آالت تولید پارچه و پوشاک طبقه قطعات براي سایر ماشین44640
قطعات براي سایر موتورهاي هیدرولیک و پنوماتیک43251
کننده صدا تقویتقطعات براي ست الکتریکی 47402
قطعات براي فریم باالبر متحرک43570
؛ وینچ و دوار؛ جک)واگنت(جز اسکیپ  قطعات براي قرقره و باالبر به43570
نشانی قطعات براي کپسول آتش43943
دار قطعات براي کریستال پیزوالکتریک پایه47173
قطعات براي کمپرسور هوا یا دیگر گازها43253
جز اجاق پخت نان غیر الکتریکی؛ سایر تجهیزات حرارتی القایی یا دي  قطعات براي کوره و اجاق صنعتی و آزمایشگاهی، به43430

صنعتی یا آزمایشگاهی) بند برق(الکتریک 
صویرهاي ضبط یا بازپخش صوت یا ت راه با گیرنده رادیویی یا دستگاه هاي تلویزیونی، ساده یا هم قطعات براي گیرنده47403
راه با دستگاه ضبط یا بازپخش صوت یا  ، ساده یا هم)جز نوع مورد استفاده در خودروها به(هاي رادیویی  قطعات براي گیرنده47403

ساعت
هاي رادیویی که بدون وجود یک منبع نیروي خارجی کار نمیکنند، از نوع مورد استفاده در خودروها قطعات براي گیرنده47403
هاي کاتد سرد براي المپ قطعات47173
هاي کاتد گرم قطعات براي المپ47173
)شامل المپ اشعه کاتدي(هاي کاتد نوري  قطعات براي المپ47173
قطعات براي لوازم برقی حرارتی حالت دادن مو و خشک کردن دست44831
قطعات براي لوازم برقی گرم کردن هوا و گرم کردن زمین44831
زنی یا استارت الکتریکی از نوع مورد استفاده در موتورهاي احتراق داخلی؛ مولدها و کلیدهاي  براي لوازم جرقهقطعات 46960

مورد استفاده در کنار موتورهاي احتراق داخلی) فیوزهاي قطع مدار(
کن یا  کن، گرم ، برف پاک)یاي یا تخلیه الکتریک هاي رشته جز المپ به(زن الکتریکی  قطعات براي لوازم روشنایی یا چشمک46960

ها و خودروها کن، از نوع مورد استفاده در موتورسیکلت بخار پاک
جایی قطعات براي لیفتراک؛ سایر خودروهاي کار اعم از مجهز یا غیر مجهز به تجهیزات باالبري یا جابه43570
قطعات براي ماشین تولید گرانول44929
شویی قطعات براي ماشین خشک44640
کیلو گرم پارچه کتانی خشک 10اي، با ظرفیت بیش از  کن الیاف پارچه و اقالم پارچه قطعات براي ماشین خشک44640
کیلوگرم پارچه کتانی خشک 10شویی، با ظرفیت بیش از  قطعات براي ماشین لباس44640
چرم سازي، دباغی و نقش انداختن روي پوست یا آالت آماده قطعات براي ماشین44640
جز چرخ  شود، به آالت تولید یا تعمیر انواع کفش و پاپوش یا سایر اقالمی که از پوست یا چرم تهیه می قطعات براي ماشین44640
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خیاطی

هادي، مدارهاي مجتمع یا صفحات نمایش  هادي، قطعات نیمه هایی تولید باول و ویفر نیمه ها و دستگاه قطعات براي ماشین44923
)تخت(فلت 

قطعات براي مدار مجتمع الکترونیک47173
، خاکستربر و )زنبورک(رسان، اجاق  قطعات براي مشعل کوره با سوخت مایع، سوخت جامد پودر شده یا سوخت گاز؛ سوخت43430

وسایل مشابه
)سیلندري(قطعات براي موتور هیدرولیک و پنوماتیک خطی 43251
آن هاي قطعات براي میکروفون و پایه47402
گاردان و بازوي انتقال حرکت قطعات براي میل43332
قطعات براي نقاله خود بارزن و خودرو کار مجهز به جرثقیل43570
هادي حساس به نور قطعات براي نیمه47173
قطعات براي وینچ و دوار43570
بلندگو -هاي ترکیبی میکروفون قطعات براي هدفون، گوشی و ست47402
روب معمولی و پاششی قطعات برف44461
قطعات برنجی وسایل گازسوز44832
کش کوب و شمع بندي نشده در جاي دیگ شمع قطعات بقه44461
فشار قطعات بویلرهاي سیستم حرارت مرکزي مخصوص تولید آب گرم و بخار کم44833
قطعات پرسی بدنه خودرو49231
کاري شده قطعات پالستیک آب36990
)گیر شماره - دسته -بدنه(قطعات پالستیک تلفن 36990
قطعات پالستیکی بادي36490
قطعات پالستیکی پرده36950
قطعات پالستیکی تزریقی36490
قطعات پالستیکی تلویزیون36990
قطعات پالستیکی جاروبرقی36990
قطعات پالستیکی خودرو36990
پزشکی دامقطعات پالستیکی دارویی و 36990
قطعات پالستیکی رادیو36990
قطعات پالستیکی سیستم ترمز خودرو49129
بندي دستگیره اطو و تجهیزات الکتریکی قطعات پالستیکی عایق36980
قطعات پالستیکی کلید و پریز36980
قطعات پالستیکی کولر36990
شویی قطعات پالستیکی ماشین لباس36990
شده و غیره شده، فشارکاري پالستیکی نوردشده یا غلتکقطعات 89200
قطعات پالستیکی و کیوم فرمینگ36940
قطعات پالستیکی یخچال و فریزر36990
نما هاي شب قطعات پالک46542
قطعات پمپ توربین43252
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قطعات پمپ هیدرولیک43252
هاي شناور قطعات پمپ43252
هاي کشاورزي قطعات پمپ43252
)فلزي(ساخته  قطعات پیش42110
ساخته بتونی و سبک قطعات پیش37550
ساخته پرلیت قطعات پیش37550
)گیر باتري شامل میان(قطعات پیل ساده، باتري ساده و انباره برق 46430
قطعات تجهیزات تبرید و انجماد و پمپ گرما43941
قطعات تجهیزات توزیع یا کنترل برق46220
قطعات تراکتور44141
قطعات ترانس برق46132
قطعات تریلر کشاورزي44199
تریلر قطعات تریلر و نیم49232
قطعات تزئینی از سرامیک37222
قطعات تزئینی بتونی37560
قطعات تزئینی چینی37222
قطعات تزئینی موتورسیکلت49941
ها قطعات تسلیحات نظامی و سایر سالح44760
قطعات توربو جت و توربو ملخی43155
قطعات جاروبرقی44831
قطعات جانبی آالت موسیقی38360
هاي نساجی قطعات جانبی ماشین44640
دنده موتورسیکلت قطعات جعبه43332
جز  به(خود  بخشی با استفاده از منبع انرژي مختص به شده براي روشنایی هاي الکتریکی قابل حمل طراحی قطعات چراغ46542

)هاي دوچرخه، موتورسیکلت و خودرو چراغ
بال قطعات چرخ49640
قطعات چوبی خراطی شده31913
)نوعی ساندویچ پانل(دار  قطعات چوبی فوم31600
کاري شده قطعات چوبی منبت31913
قطعات خطوط لعاب کاشی44440
قطعات داربست ساختمانی31600
فلزات قطعات دستگاه پرس44217
قطعات دستگاه نمایش میکروفیلم48330
بندي نشده در جاي دیگر هاي تولید لبنیات، طبقه قطعات دستگاه44139
هاي تهویه هوا قطعات دستگاه43912
)اي هاي چاپ افست ورقه جز نوع اداري دستگاه به(هاي فرعی چاپ  هاي چاپ و دستگاه قطعات دستگاه44922
چینی و مانند آن هاي حروف دستگاهقطعات 44922
بندي نشده در جاي دیگر هاي شیردوشی طبقه قطعات دستگاه44139
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جز نوع  به(هاي فرعی چاپ  هاي چاپ و دستگاه چینی و مانند آن؛ دستگاه هاي حروف هاي صحافی؛ دستگاه قطعات دستگاه44922

)اي هاي چاپ افست ورقه اداري دستگاه
هاي فتوکپی، چاپ و دورنگار مستقل دستگاهقطعات 44922
هاي  هاي مخصوص تولید خمیر کاغذ از مواد فیبري سلولزي یا مخصوص تولید یا پرداخت کاغذ یا مقوا؛ دستگاه قطعات دستگاه44921

ویژه خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا) هاي صحافی جز دستگاه به(
مولدهاي گاز پروسه آبی هاي مولد گاز استیلن و سایر قطعات دستگاه43941
)فلزات(هاي نورد  قطعات دستگاه44320
قطعات دیفرانسیال خودرو49129
قطعات زنجیر از آهن، فوالد یا مس42991
قطعات زیربندي کفی تریلر49232
قطعات ژنراتور گاز مولد و ژنراتور گاز آب43941
)ناوبري(قطعات سایر ابزار و لوازم هدایت 48281
بندي یا پیچیدن آالت بسته قطعات سایر ماشین43944
پاش قطعات سم44199
اي انواع چراغ قطعات شیشه37196
قطعات ضد فرسایش37350
سازي صنعتی یا تولید  بندي نشده در جاي دیگر براي آماده آالت طبقه بندي نشده در جاي دیگر براي ماشین قطعات طبقه44522

)ها ها و روغن شامل چربی(نوشیدنی صنعتی غذا یا 
آالت مورد استفاده در صنایع تولید آرد یا صنایع فراوري غالت و حبوبات  بندي نشده در جاي دیگر براي ماشین قطعات طبقه44522

آالت مورد استفاده در مزارع جز ماشین خشک به
روشناییها و لوازم  بندي نشده در جاي دیگر چراغ قطعات طبقه46542
زنی، جرثقیل دریک و جرثقیل کرین، باالبر متحرک، نقاله  زنی و چاله هاي گمانه بندي نشده در جاي دیگر دستگاه قطعات طبقه44461

و کامیون خودبارزن مجهز به جرثقیل
آالت فراوري تنباکو و محصوالت دخانی بندي نشده در جاي دیگر ماشین قطعات طبقه44523
برداري، کوبش،  بندي، تسطیح، تراش سطح، خاک آالت نقل و انتقال، شیب بندي نشده در جاي دیگر ماشین بقهقطعات ط44461

زنی، براي خاک، مواد معدنی و سنگ معدن سازي، استخراج و گمانه متراکم
شویی هاي ظرف بندي نشده در جاي دیگر ماشین قطعات طبقه43944
جز از جنس سرامیک یا پالستیک ها و تجهیزات برقی به ماشینبندي براي  قطعات عایق46940
نما قطعات عالئم شب46542
قطعات فرغون49930
هاي انواع عینک قطعات فریم48352
قطعات فضاپیما49640
قطعات فلزي پرده و پرده کرکره42943
قطعات فلزي شبکه برق46220
قطعات فلزي شومینه42999
)نوعی ساندویچ پانل(دار   فلزي فومقطعات 42110
نشانی قطعات فلزي کپسول آتش43923
شویی قطعات فلزي ماشین لباس44812
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قطعات فلزي مراکز سوئیچ و مخابراتی47223
قطعات فلزي مقره برق46220
قطعات فن و هودهاي تهویه یا تصفیه داراي فن43253
دستی قطعات قابل تعویض براي ابزارهاي42922
قطعات قابل تعویض براي ابزارهاي ماشینی42922
قطعات کاربراتور موتورسیکلت49941
قطعات کامپوزیتی36950
قطعات کمباین44199
قطعات کمپرسور43253
قطعات کوپلینگ و سر تخلیه پمپ43252
قطعات گاردان خودرو49129
ساخته قطعات گچبري پیش37530
گیربکس خودروقطعات 49129
قطعات الستیکی جلوبندي خودرو49129
قطعات الستیکی خودرو36270
اي یا تخلیه الکتریکی قطعات المپ رشته46541
)گازي(قطعات المپ قوس الکتریکی 46541
تراش و ماشین اصالح، مجهز به موتور برقی متمرکز قطعات لوازم خانگی برقی مکانیکی، ریش44831
آهن و تراموا روي راه  قطعات لکوموتیوها و تجهیزات ریل49540
شکن قطعات ماشین سنگ44461
، جعبه، کیسه یا سایر ظروف)کنسرو(آالت برچسب زدن بطري، قوطی  قطعات ماشین43944
، جعبه، کیسه یا سایر ظروف)کنسرو(آالت بستن یا کیپ کردن بطري، قوطی  قطعات ماشین43944
)صنایع غذایی(بندي  آالت بسته ماشینقطعات 43944
، جعبه، کیسه یا سایر ظروف)کنسرو(آالت پر کردن بطري، قوطی  قطعات ماشین43944
آالت تزریق پالستیک قطعات ماشین44929
آالت تمیز کردن یا شستن یا خشک کردن بطري یا سایر ظروف قطعات ماشین43944
بندي بذر، دانه و حبوبات خشک تفکیک یا درجهآالت تمیز کردن،  قطعات ماشین44522
آالت تولید الستیک خودرو قطعات ماشین44915
آالت تهویه هوا قطعات ماشین43941
آالت چاپ ورقی اداري قطعات ماشین44922
سازي آالت چرم قطعات ماشین44640
ها مختلف از الستیک و پالستیکآالت خاص با کاربرد خاص براي تولید محصوالت  قطعات ماشین44929
آالت خط تولید سیمان قطعات ماشین44440
آالت خط تولید کاشی و سرامیک قطعات ماشین44440
، سرندزنی، تفکیک، شستن، خرد کردن، نرم کردن، مخلوط کردن یا خمیرکردن و ورز )بندي دانه(بندي  آالت رج قطعات ماشین44462

صورت جامد ا سایر مواد معدنی، بهدادن خاک، سنگ، سنگ معدن ی
گري از ماسه هاي ریخته آالت ساخت قالب قطعات ماشین44462
آالت ساختمانی قطعات ماشین44462
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کوبی آالت شالی قطعات ماشین44522
اي مشتمل بر تغییر دما آوري مواد از طریق پروسه آالت عمل قطعات ماشین43941
با پالستیک آالت کار قطعات ماشین44929
آالت کار بر روي زمین قطعات ماشین44115
بندي نشده در جاي دیگر آالت کار بر روي زمین، طبقه قطعات ماشین44119
، جعبه، کیسه یا سایر ظروف)کنسرو(آالت کپسوله کردن بطري، قوطی  قطعات ماشین43944
آالت کشاورزي قطعات ماشین44199
نشده، مواد  هاي معدنی، خمیر سرامیک، سیمان سخت ریزي سوخت دهی یا قالب سازي، شکل کلوخهآالت  قطعات ماشین44462

صورت پودر یا خمیر و سایر مواد معدنی به) کاري کاري، سیمان گچ(آسترکشی 
ها آالت گازدار کردن نوشیدنی قطعات ماشین43944
آالت معدن قطعات ماشین44461
اییآالت نانو قطعات ماشین44516
آالت و وسایل برقی اسپري گرم فلزات یا کاربیدهاي کلوخه قطعات ماشین44255
کاري؛ کاري سخت یا جوش کاري، لحیم آالت و وسایل برقی لحیم قطعات ماشین44255
سازي مایعات یا گازها آالت و وسایل تصفیه یا خالص قطعات ماشین43942
کاري؛ وسایل گازي مخصوص باز پخت کاري  کاري سخت یا جوش کاري، لحیم برقی لحیمآالت و وسایل غیر  قطعات ماشین44256

سطحی
بندي نشده در جاي دیگر آالت، غیر برقی طبقه قطعات ماشین43949
بندي کوبی و درجه هاي درو، خرمن قطعات ماشین44129
بندي نشده در جاي دیگر هاي صنایع لبنی طبقه قطعات ماشین44139
)قابل تعویض(هاي نساجی  قطعات ماشین44614
قطعات مدارهاي مجتمع شده الکترونیک47173
قطعات مشعل43430
قطعات منقل از آهن یا فوالد44832
قطعات موتور موتورسیکلت49941
)جز موتور وسایل نقلیه به(هاي بنزینی  قطعات موتور43151
اي رفت و برگشتی یا دورانی هواپیماها جرقهسوز  قطعات موتورهاي پیستونی درون43152
اي رفت و برگشتی، کمپرسی یا دورانی سوز جرقه قطعات موتورهاي پیستونی درون43151
)جز موتور وسایل نقلیه به(قطعات موتورهاي دیزلی 43151
آهن قطعات و اتصاالت ریل راه41253
هاي تویی الستیک  قطعات و اجزاء36114
ها ات و اجزاي باتريقطع46430
قطعات و اجزاي مبلمان38160
هاي مخصوص معلوالن قطعات و لوازم انواع چرخ49942
قطعات و لوازم براي اتاق انواع خودرو49231
قطعات و لوازم جانبی ابزارها و تجهیزات تنظیم یا کنترل خودکار، هیدرولیک یا پنوماتیک48284
بندي نشده در جاي دیگر گیري، بررسی، تنظیم یا کنترل طبقه هاي اندازه ابزارها، تجهیزات و دستگاهقطعات و لوازم جانبی 48284
)هایگرومتر، سایکرومتر(سنج  سنج و ابزارهاي شناور مشابه، دماسنج، آذرسنج، جوسنج، رطوبت قطعات و لوازم جانبی براي آب48281
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گیري یا بررسی ولتاژ، شدت  اندازه) نگار اشعه کاتدي نما و نوسان جز نوسان به(تجهیزات قطعات و لوازم جانبی براي ابزارها و 48281

)جز کنتورهاي تولید یا مصرف برق به(کننده  جریان، مقاومت یا نیرو، بدون وسیله ثبت
ي امور مخابراتیبرا) نگار اشعه کاتدي نما و نوسان جز نوسان به(قطعات و لوازم جانبی براي ابزارها و تجهیزات 48281
گیري یا بررسی جریان، سطح، فشار یا سایر متغیرهاي مایعات و گازها،  قطعات و لوازم جانبی براي ابزارها و تجهیزات اندازه48281

شناسی یا هواشناسی، کنتورهاي مصرف گازها یا مایعات و ابزارها و تجهیزات تنظیم یا  جز ابزارها و تجهیزات ناوبري، آب به
خودکارکنترل 

بندي نشده در جاي دیگر گیري یا بررسی مقادیر الکتریکی طبقه قطعات و لوازم جانبی براي ابزارها و تجهیزات اندازه48281
گیري یا تشخیص پرتوهاي یونیزه کننده قطعات و لوازم جانبی براي ابزارها و تجهیزات اندازه48281
گیري یا بررسی  جهیزات مخصوص تجزیه و تحلیل فیزیکی یا شیمیایی، براي اندازهقطعات و لوازم جانبی براي ابزارها و ت48281

گیري یا بررسی میزان حرارت، صوت یا نور ویسکوزیته، تخلخل، انبساط، کشش سطحی و مانند آن، یا براي اندازه
در اصطالح متر (گیري  میله و نوار اندازهشامل (گیري طول، براي استفاده با دست  قطعات و لوازم جانبی براي ابزارهاي اندازه48281

بندي نشده در جاي دیگر طبقه) ، میکرومتر و کولیس)اي فلزي و پارچه
اشعه کاتدي) نگار نوسان(اشعه کاتدي و اسیلوگراف ) نماي نوسان(قطعات و لوازم جانبی براي اسیلوسکوپ 48281
))سینمایی(برداري  شامل دوربین فیلم(قطعات و لوازم جانبی براي انواع دوربین عکاسی 48353
جز دیود لیزري قطعات و لوازم جانبی براي انواع لیزر، به48354
هاي مشابه هاي خودپرداز و دستگاه هاي فروش، دستگاه قطعات و لوازم جانبی براي پایانه45180
سنج و  شمار و مانند آن، سرعت کیلومترشمار، قدممتر، مایل یا  قطعات و لوازم جانبی براي دورشمار، تولید شمار، تاکسی48283

)چراغ تنظیم(نگاري و هواشناسی و استروبوسکوپ  جز ابزارهاي آب تاخومتر، به
هاي اداري قطعات و لوازم جانبی براي سایر ماشین45180
بندي نشده در جاي دیگر قطعات و لوازم جانبی براي سایر وسایل و ابزار اپتیکی طبقه48354
)جهتیاب(نما  قطعات و لوازم جانبی براي قطب48281
قطعات و لوازم جانبی براي کنتورهاي تولید یا مصرف گازها، مایعات و برق48283
هاي جیبی با قابلیت ثبت، بازیابی و نمایش اطالعات و  هاي الکترونیک و ماشین حساب قطعات و لوازم جانبی براي ماشین45170

یهاي محاسبات قابلیت
پرداز هاي واژه هاي تحریر و ماشین قطعات و لوازم جانبی براي ماشین45170
هاي محاسبه تمبر و هزینه پستی،  هاي حساب، دستگاه داري، صندوق هاي حساب قطعات و لوازم جانبی براي ماشین45180

هاي  هاي فروش، خودپردازها و دستگاه پایانهجز  به(افزار محاسباتی  هاي مشابه مجهز به سخت هاي صدور بلیت و دستگاه دستگاه
)مشابه

برداري، دورسنج و تراز قطعات و لوازم جانبی براي مسافت یاب، دوربین نقشه48281
جز دیود لیزري؛ سایر وسایل  بندي نشده در جاي دیگر؛ انواع لیزر، به قطعات و لوازم جانبی براي مصنوعات کریستال مایع طبقه48354

بندي نشده در جاي دیگر پتیکی طبقهو ابزار ا
گذاري و محاسباتی کشی و سایر موارد طراحی، ابزار نشانه هاي نقشه قطعات و لوازم جانبی براي میزها و دستگاه48281
)تفرق(و دستگاه پراش ) جز میکروسکوپ اپتیکی به(قطعات و لوازم جانبی براي میکروسکوپ 48282
براي میکرومتر قطعات و لوازم جانبی48281
)جز نوع سینمایی به(و آگراندیسور ) جز پروژکتور سینمایی به(قطعات و لوازم جانبی پروژکتور تصویر ثابت 48353
قطعات و لوازم جانبی پروژکتور سینمایی48353
ها و تجهیزات آزمایش خواص مکانیکی مواد قطعات و لوازم جانبی دستگاه48285
جز ابزارهاي  هاي اپتیکی؛ سایر ابزارهاي نجومی، به چشمی و سایر تلسکوپ قطعات و لوازم جانبی دوربین دوچشمی، دوربین یک48351
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هاي اپتیکی مرکب اخترشناسی رادیویی؛ میکروسکوپ

جز ابزارهاي اخترشناسی رادیویی قطعات و لوازم جانبی سایر ابزارهاي نجومی، به48351
ها و تجهیزات اپتیکی، عکاسی  ها، ابزارها، دستگاه بندي نشده در جاي دیگر براي ماشین زم جانبی طبقهقطعات و لوا48281

برداري وفیلم
گیري دقیق ها و تجهیزات اندازه ها، ابزارها، دستگاه بندي نشده در جاي دیگر براي ماشین قطعات و لوازم جانبی طبقه48281
ها و تجهیزات پزشکی و جراحی ها، ابزارها، دستگاه بندي نشده در جاي دیگر براي ماشین طبقهقطعات و لوازم جانبی 48281
ها و تجهیزات البرتوارهاي عکاسی بندي نشده در جاي دیگر دستگاه قطعات و لوازم جانبی طبقه48353
قطعات و لوازم جانبی فالش عکاسی48353
باتی یا کامپیوترهاهاي محاس قطعات و لوازم جانبی ماشین45290
هاي اپتیکی مرکب قطعات و لوازم جانبی میکروسکوپ48351
قطعات و لوازم جانبی نگاتوسکوپ و پرده نمایش48353
ها بدون موتور قطعات و لوازم دوچرخه و سایر چرخ49942
)یدک بغل(قطعات و لوازم سایدکار 49941
سازي ماکارونیآالت خبازي و  قطعات و لوازم ماشین44522
قطعات و لوازم موتورسیکلت49941
قطعات و محلقات بدنه وسایل نقلیه موتوري49129
قطعات و ملحقات بدنه وسایل نقلیه موتوري49231
قطعات و ملحقات چتر38922
قطعات و ملحقات شالق سوارکاري38922
)به شکل انسان(قطعات و ملحقات عروسک 38530
و ملحقات عصاقطعات 38922
آالت چاپ مورد استفاده براي چاپ به وسیله صفحات، سیلندرها و سایر اجزاي چاپ قطعات و ملحقات ماشین44922
ابزار براي کار روي سنگ، سرامیک، بتون، سیمان آزبستی یا مواد معدنی مشابه، یا براي سردکاري  قطعات و ملحقات ماشین44252

روي شیشه
ابزار مخصوص کار روي چوب، استخوان، پالستیک سخت و مانند آن ملحقات ماشینقطعات و 44252
هاي بلورین یا ویفرها،  هایی از نوع مورد استفاده منحصرا یا عمدتاً براي ساخت گوي ها و دستگاه قطعات و ملحقات ماشین44923

صفحه تخت گرهاي الکترونیک یا نمایش) آي سی(شده  رسانا، مدارهاي مجتمع وسایل نیمه
قطعات وسایل گازسوز44832
سوز قطعات وسایل نفت44832
قطعات ویژه کاشی و سرامیک37370
قطعات هلیکوپتر49640
قطعات هواپیما49640
رانه مکانیکی یدک سایر وسایل نقلیه فاقد پیش قطعات یدک و نیم49232
قطعات یدکی آسانسور43570
قطعات یدکی باسکول43943
قطعات یدکی براي تجهیزات فشار قوي46220
قطعات یدکی ترازو43943
قطعات یدکی جرثقیل43570
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ها قطعات یدکی جک43570
قطعات یدکی لیفتراک43570
آالت توزین قطعات یدکی ماشین43943
آالت حفاري قطعات یدکی ماشین44461
آالت ساختمانی قطعات یدکی ماشین44462
پالستیکی پرندگان قفس36990
قفس مرغ42943
دان، جاي مهر و ملزومات و تجهیزات همانند براي  قفسه بایگانی، قفسه جاي فیش، کازیه، سینی جاي اسناد، کاغذدان، قلم42994

دفتر کار از فلزات معمولی به استثناي مبلمان براي دفتر کار
قفسه چوبی38122
قفسه فلزي38121
پرندگان قفسه فلزي42943
قفل ایمنی آسانسور42992
قفل ایمنی ساختمان42992
قفل ایمنی موتورسیکلت42992
)قفل دزدگیر(قفل پدال 42992
قفل پنجره42992
قفل خودرو49129
اي قفل درب شیشه42992
قفل سرویس42992
قفل سوئیچی42992
خودرو) قفل دزدگیر(قفل فرمان 49129
فشاري فلزيقفل 42992
قفل کلیدي42992
قفل کمد42992
قفل گاردان خودرو49129
بافی قالب قالب42997
پیچی از آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم قالب42944
قلع غیر ممزوج41443
قلع، کارنشده41443
قلم بینی35260
قلم بینی کاتریج35260
فلزي -دان قلم42994
کاربرد آرایشی مو براي قلم38993
مو براي نوشتن قلم38993
مو پالستیکی قلم38993
مو نقاشی قلم38993
مو و بروس مخصوص هنرمندان قلم38993
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قلمه گل01961
قلمه گیاه01961
هاي ترسیمی قلم38911
قمري معمولی02194
قند از چغندر قند23520
قند از شکر23520
هاي خوراکی انواع اسانسقند از شکر با 23530
قند از نیشکر23520
قند انورت23210
بندي شده قند بسته23520
قند چغندر قند23512
قند حبه از شکر23520
غیر از ساکارز، الکتوز، مالتوز، گلوکز و فرکتوز -قند خالص از لحاظ شیمیایی35240
)شکر خرما(قند خرما 23210
از نیشکرقند کلوخ و کله 23520
قند نیشکر23511
قنداق چوبی تفنگ31911
قندشکن42921
قورباغه02199
قورقوري فرمان خودرو49129
قوطی چوبی31700
قوطی فلزي42931
قهوه آسیاب شده23911
بندي شده قهوه بسته23911
قهوه بو داده23911
قهوه سویا23911
بندي شده قهوه فوري بسته23911
قهوه، سبز01610
جوش برقی قهوه44816
قیچی باغبانی42921
قیچی برش سیم بکسل44217
)فلزي) (پنوماتیک(قیچی برش صفحه و ورق بادي 44217
گرد فلزي قیچی برش میل44217
قیچی برقی44232
)فلزي(بر  قیچی تسمه44217
قیچی خیاطی42913
قیچی سلمانی42913
قوي هیدرولیکیقیچی 44217
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قیچی گیوتینی دستی و یا پایی44217
)پنوماتیک(قیچی گیوتینی، بادي 44217
قیچی گیوتینی، هیدرولیک44217
بري قیچی ورق42921
قیر اتومبیل33500
)دمیده(قیر سفت 33500
قیر صنعتی33500
قیر ضد اسید33500
قیر غلیظ شده33500
قیر قطران33200
قیر نرم33500
قیر نفت33500
قیر و آسفالت طبیعی15330
قیرخام33500
قیرمان33500
هاي مشابه براساس کولوفان قیرهاي آبجوسازي و فراورده34400
قیرهاي نباتی34400
قیسی01353
قیطان27911
 کنترل  به  اداري دولت مربوط  خدمات - قیمت91135
بوتادین -استیرنکائوچوي 34800
کائوچوي استیرن بوتادین کربوکسیله34800
صورت صفحه، ورقه یا نوار کائوچوي دوباره احیا شده به اشکال ابتدایی یا به36210
کائوچوي کلروپرن34800
کائولن16390
کائولینیت16390
کابل آلومینیومی46320
دار کابل آلومینیومی روکش46320
)آنتن سیاه و سفید(آنتن تخت کابل 46320
کابل از آهن یا فوالد42941
)بدون روپوش تکی(کابل از فیبرهاي نوري 48311
کابل از مس یا آلومینیوم42942
کابل افشان قابل انعطاف46320
کابل الیاف نوري46320
کابل برق تخت46320
کابل تلفن46320
پالستیکیکابل جوش با عایق و غالف 46320
اي برق کابل چندرشته46320
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کابل زمینی46320
کیلوولت 132کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک براي حداکثر 46350
کیلوولت 400تا  132کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک براي ولتاژ بین 46350
کابل فشار قوي46350
تنیده کابل فوالدي پیش42941
سیم طوقه الستیک خودرو کابل فوالدي42941
کابل فیبر نوري46360
شده هاي انفرادي روکش شده از رشته جز انواع ساخته به) بر نوري موج(کابل فیبر نوري 48311
دار شده از الیاف روکش کابل فیبر نوري ساخته46360
)آنتن تلویزیون رنگی(کابل کواکسیال 46320
کابل مخابراتی46320
مسی کابل46320
کابل مسی بدون روپوش42942
دار کابل مسی روکش46320
کابل ولتاژ باال46320
هاي الیاف نوري کابل46360
هاي تلویزیون هاي انتقال ارتباطات محلی، شامل کابل کابل53252
هاي انتقال برق محلی کابل53252
هاي ترمز و کالچ کابل49129
شمار موتورسیکلت و کیلومترهاي ترمز و کالچ  کابل49941
هاي تلفن زمینی مشترکان کابل46320
هاي مراکز تلفن کابل46320
)فایبرگالس(کابینت 36950
کابینت چوبی38140
کابینت فلزي38140
کاپاریس01690
کاپتافول34160
کاپشن چرمی28241
)زنانه(کاپشن غیر چرمی 28233
)مردانه(کاپشن غیر چرمی 28231
کاتالوگ بازرگانی32620
کاتالیزور زیگلرناتا35490
کاتالیزور متالوسین35490
کاتالیزورها35490
کاتالیزورهاي تقویت شده35490
کاتالیست خنثی ریفرمینگ احیاي مستقیم آهن35490
کاتروپانج شینه مسی44217
کاتین و امالح آن35250
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کاتیونیک35310
صورت کارنشده کادمیوم به41601
هاي اجراي سیاست  به  اداري دولت مربوط  خدمات -کار91138
 اجراي مقررات  به  اداري دولت مربوط  خدمات -کار91138
هاي بندي سیاست فرمول  به  اداري دولت مربوط  خدمات -کار91138
کارابائو02112
کارامل23210
کارانجا01499
)بنزینی(کاربراتور 43151
کاربراتور بنزینی خودرو49129
کاربراتور گازوئیلی خودرو49129
کاربراتور موتورسیکلت49941
کاربراتور موتورسیکلت و قطعات49941
کاربید سیلیسیم34280
کاربید کلسیم34280
ها کاربیدهاي فلزي، شیشه، مواد معدنی، الستیک یا پالستیک44916
کارپول دندان35290
کارت اسلوسکوپ45281
کارت اعتباري47910
کارت پانچ32129
کارت پستال بدون تصویر32192
کارت تبریک چاپ شده32530
کارت تلفن و اینترنت47401
کارت دعوت چاپ شده32530
LANکارت شبکه 45281
کارت صوتی کامپیوتري45281
PCکارت کنترل دیسک براي 45281
کارت گرافیک45281
سیم کارت مودم بی45281
نگاري از کاغذ یا مقوا کارت نامه32192
)اینتر فیس کارد(کارت واسط 45281
کارت هوشمند47920
چاپ شده  پستال کارت32530
گر کارتریج مرکب چاپ45290
افزار براي کنسول بازي ویدئویی کارتریج نرم38582
نوار مغناطیسی، ضبط نشدهکارتریج 47530
کارتل روغن خودرو49129
)واحدهاي تبدیل ورق به کاغذ(بندي  کارتن بسته32153
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کارتن پالستیکی36490
الیه کارتن پنج32153
الیه کارتن سه32153
دار کارتن، قوطی و جعبه از کاغذ یا مقواي موج32153
دار مقواي غیرموج کارتن، قوطی و جعبه تاشو از کاغذ یا32153
هاي بازي کارت38570
هاي پردازش اطالعات خودکار هاي شبکه براي دستگاه کارت45281
هاي پردازش اطالعات خودکار هاي صدا براي دستگاه کارت45281
I/Oهاي کنترل ورودي و خروجی  کارت45281
هاي شبکه، صدا و ویدئو مانند کارتهاي پردازش اطالعات خودکار  هاي گسترش براي دستگاه کارت45281
هاي پردازش اطالعات خودکار هاي ویدئو براي دستگاه کارت45281
هاي ذوب آهن کارخانه53269
کارد پالستیکی36940
)فلزي(کارد و چنگال 42916
خدمات هنرستان -کاردانش92340
کاردک نقاشی38993
 خدمات مبادله -کارگر91138
خدمات -کارگر اصطبل98000
کارگیر خیاطی31914
کارنالیت34639
)شورابه(کارنالیت 16110
کارنت01341
کاروآ01929
کازئین22260
کاساوا01592
کاست، ضبط نشده47530
)ویدئو(کاست، ضبط نشده براي ضبط تصویر 47530
کاست، ضبط نشده براي ضبط سایر انواع دیتا47530
کاست، ضبط نشده براي ضبط صدا47530
هاي سیلیکون کاربید کاست37340
هاي قهوه بوداده کاسنی بوداده و سایر بدل23912
کاسنی فرنگی01214
کاسه ترمز خودرو49129
کاسه توالت ایرانی37210
کاسه توالت چینی37210
کاسه توالت سرامیکی37210
کاسه چراغ خودرو46960
دستشویی از آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم کاسه42911
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کاسه ساچمه43310
کاسه الک پشت و اشیا از این مواد38999
سازي و کشاورزي آالت راه بوس، کامیون و کامیونت، ماشین کاسه نمدهاي مکانیکی مربوط به خودروهاي اتوبوس، مینی43924
ري و وانتکاسه نمدهاي مکانیکی مربوط به خودروهاي سوا43924
کاسه نمدهاي مکانیکی مربوط به موتورسیکلت43924
خدمات -کاشت دندان93123
کاشی دیواري37370
کاشی سرامیکی کف37370
اي کاشی شیشه37117
کاشی گرانیتی37370
رنگ کاشی معرق و هفت37370
کاشی مینیاتوري37370
کاشی نسوز37320
کاغذ استنسیل32191
کاغذ با روکش پالستیکی32149
بندي میوه کاغذ براي بسته32153
کاغذ به شکل ورق براي تهیه دستمال کاغذي و دستمال توالت32131
کاغذ پارشمینه نباتی32137
کاغذ تست بازیافتی32135
کاغذ تست لیز32135
کاغذ تمبردار38962
کاغذ توالت32193
کاغذ تیشو از الیاف شیشه37129
کاغذ تیشو از باگاس32193
کاغذ تیشو از چوب32193
کاغذ تیشو از ضایعات کاغذ و مقوا32193
کاغذ تیشو از ضایعات کشاورزي32193
کاغذ چاپ و تحریر از باگاس32129
کاغذ چاپ و تحریر از چوب32129
کاغذ چاپ و تحریر از ضایعات کاغذ و مقوا32129
تحریر از ضایعات کشاورزيکاغذ چاپ و 32129
)اوزالید(کاغذ حساس 32191
کاغذ خودکپی32191
ساز کاغذ دست32122
کاغذ دیواري پی وي سی36910
کاغذ دیواري و پوشش دیواري مشابه32194
کاغذ روزنامه32121
کاغذ روزنامه از باگاس32121
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کاغذ روزنامه از چوب32121
ضایعات کاغذ و مقواکاغذ روزنامه از 32121
کاغذ روزنامه از ضایعات کشاورزي32121
140کاغذ روزنامه از گرافت 32121
160کاغذ روزنامه از گرافت 32121
130کاغذ روزنامه ازگرافت 32121
کاغذ سلوفان32137
بندي کاغذ سولفیت بسته32136
کاغذ سیگار به شکل دفترچه یا رول32199
سیگار و کاغذ صافی سایزبندي نشدهکاغذ 32136
کاغذ شبه کرافت32133
کاغذ شبه کرافت از باگاس32133
کاغذ شبه کرافت از چوب32133
کاغذ شبه کرافت از ضایعات کشاورزي32133
کاغذ شفاف32137
کاغذ شفاف براي پشت شیشه32194
اي کاغذ شیشه32137
شفاف کاغذهاي براق شده شفاف یا نیمهنما و سایر  کاغذ شیشه32137
گرمی113کاغذ صنعتی فلوتینگ 32134
گرمی127کاغذ صنعتی فلوتینگ 32134
کاغذ غیر قابل نفوذ در مقابل چربی32137
کاغذ فاکس32191
کاغذ فلوتینگ از باگاس32134
کاغذ فلوتینگ از چوب32134
مقواکاغذ فلوتینگ از ضایعات کاغذ و 32134
کاغذ فلوتینگ از ضایعات کشاورزي32134
کاغذ فلوتینگ از ضایعات نخل32134
کاغذ فیلتر32198
کاغذ کادویی32149
کاغذ کاربن32191
کاغذ کاربن لس32191
رسامی -کاغذ کالک32137
کاغذ کرافت32132
کاغذ کرافت از باگاس32132
کاغذ کرافت از چوب32132
کاغذ کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا32133
کاغذ کرافت از ضایعات کشاورزي32132
کاغذ کیک32153



      (CPC) 592

     
کاغذ گالسه کائولن32143
کاغذ لیتوگرافی32191
دار دار و چین کاغذ موج32151
)waxed paper(کاغذ مومی 32149
کاغذ نمدي و کاغذ فلیتر سایزبندي نشده32136
بندي نشده در جاي دیگر شده طبقه) پرفراژ(کاري  کشی، چروک مشبک کاغذ و مقوا،32142
بندي نشده در جاي دیگر کاري شده طبقه کاغذ و مقوا، کشی، چروک، برجسته32142
کاغذ و مقواي اندود شده32149
کاغذ و مقواي سولفوریزه32137
کاغذ و مقواي صافی32199
کاغذ یا نوار معطر35331
برداري نشده شده و عکس کاغذ، مقوا، مواد نسجی عکاسی، حساس48341
فلزي -کاغذدان42994
هاي تزئینی کاغذ32149
کافئین از چاي23914
کافئین از قهوه23911
کاکنج01690
کاال از سیمان آزبست37570
کاالذیوم01961
کاالهاي ساخته شده از فلزات قیمتی38240
سرامیکی مورد مصرف در برقکاالهاي 37292
هاي بهداشتی اي سرویس کاالهاي شیشه37195
باف کاالهاي قالب27140
کاالهاي گچی ساختمانی37530
کالباس از گوشت گاو و گوسفند21174
کالباس از گوشت مرغ و بوقلمون21174
کالباس بر44516
کالباس ژامبون21174
کالسدون16310
بچه و قطعات آنکالسکه 38992
کالسکه عروسک38510
کالکوپیریت14210
کالکوسیت، کالکوزین14210
کالینگور29130
کامپاوند پروپیلن تقویت شده با الیاف34790
کامپاوند پالستیکی مغناطیسی34790
آمید کامپاوند پلی34790
آمید تقویت شده کامپاوند پلی34790
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اتیلن سبک و سبک خطی تقویت شده پلیکامپاوند 34710
اتیلن سنگین تقویت شده کامپاوند پلی34710
کامپاوند پی وي سی34710
کامپاوند الستیک36270
)براي پرکردن دندان(کامپوزیت 35440
کامپیوتر آنالوگ45221
کامپیوتر دستی45221
کامپیوتر دیجیتال45230
هواشناسیکامپیوترهاي اطالعات 45289
کیلوگرم 10کامپیوترهاي شخصی قابل حمل، با وزن حداکثر 45221
کامپیوترهاي کنترل فرایند45289
کامپیوترهاي ویژه صنعتی45289
کامپیوترهاي هیبرید45230
L1924کامیون 49115
LPکامیون 49115 808
LPKکامیون 49115 608
LPKکامیون 49115 808
اویکوکامیون 49115
کامیون باستان49115
)بتونیر(ساز  کامیون بتون49119
شده اشعه ایکس براي بازرسی کاال کامیون داراي تجهیزات نصب49119
کامیون داراي دکل حفاري49119
کامیون سبک49114
کامیون سنگین49114
سنگین کامیون نیمه49114
کامیون ولو49115
خدمات -بدون رانندهکامیون، کرایه، 73112
هاي ارتشی کامیون49114
هاي جرثقیل کامیون49115
)بتونی(رسانی کشاورزي  کانال آب37560
کانال برق پالستیکی36980
ساخته الکتریکی هاي پیش کانال46212
خدمات مربوط به دفع فاضالب از طریق -گیر هاي سیل کانال94120
کانتینر حمل سوخت49221
کانکس فلزي42110
کانگورو02192
کانوال48150
خدمات -کانون وکال95120
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هاي مس ها و کنسانتره کانه14210
هاي نیکل ها و کنسانتره کانه14220
جز اورانیوم و توریوم هاي فلز غیر آهنی به کانه14210
هاي فلزي آهنی کانه14100
ها و الیاف نسوز کانی16390
کاوا01690
کاوبري01349
کاور کامپیوتر27120
کاه غالت01913
خدمات -کاهش آلودگی صدا94900
خدمات -کاهش صدا94900
کاهو پیچ01214
کاهو مرتعی01214
کایت49610
کایل افشان46320
کباب لقمه21176
پز برقی کباب44817
پز غیر خانگی کباب44515
گازيهاي  پز کباب44821
صورت کارنشده پودر کبالت کبالت به41601
کبالت، کوبالت14290
)کور(کبر 01239
کبریت38998
کبک02194
کبوتر02194
نشانی کپسول آتش43923
نشانی پودر گاز کپسول آتش43923
کپسول آمپیسیلین35260
کپسول آموکسیسیلین35260
کپسول زینتوما35260
سدامین کپسول35260
کپسول سفالکسین35260
کپسول فلوکستین35260
کیلویی 11کپسول گاز 42220
کیلویی 6تا  2کپسول گاز 42220
هاي گازسوز کپسول گاز ماشین42220
زنده -)آمور یا سفید پرورشی(خوار  کپور علف04119
زنده -کپورماهیان چینی04119
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زنده -)مریکال - روهو -هاي کاتال گونهبا زیر (کپورماهیان هندي 04119
کت راک یا پودر شکننده سنگ و بتن37990
کت و دامن28233
کت و دامن زنانه28223
)مردانه(کت و شلوار 28221
کت و شلوار غیر کشباف28231
کتاب آشپزي32299
کتاب ادبی32299
کتاب با موضوع راهنماي سفر32299
موضوعات بیوگرافیکتاب با 32299
کتاب با موضوعات چگونه و چرا32299
کتاب با موضوعات خانه و باغ32299
کتاب با موضوعات سیاسی32299
کتاب تاریخی32299
کتاب تخصصی چاپ شده32291
کتاب درسی چاپ شده32210
کتاب راهنماي چاپ شده32230
کتاب راهنماي معلمان چاپ شده32210
آمیزي کودکان کتاب رنگ32292
کتاب شعر32299
کتاب علمی چاپ شده32291
کتاب فنی چاپ شده32291
کتاب قصه کودکان32292
کتاب کار درسی چاپ شده32210
کتاب کودکان چاپ شده32292
کتاب گویاي کودکان32292
کتاب مذهبی32299
کتاب مرجع کودکان32292
نویس یا دست کتاب موسیقی چاپی32520
نویس کتاب نت موسیقی چاپی یا دست32520
کتاب هنري چاپ شده32299
کتابخانه چوبی38140
کتابخانه فلزي38121
 خدمات عملیات -کشور  هاي مستقر در خارج کتابخانه91210
هاي آنالین کتاب84311
ها و  ها و سایر کتب مشتمل بر نقشه مرجع عمومی مانند اطلسهاي  هاي درسی مدارس، کتاب هاي آنالین، شامل کتاب کتاب84311

ها ها و دانشنامه نمودارها، فرهنگ
هاي فیزیکی هاي صوتی روي دیسک، نوار یا دیگر رسانه کتاب47691
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کتان خرد شده یا از ساقه جدا شده26190
کتان، سالم یا پوسیده و الیاف آزاد شده01929
)گراننده(کتروم 48243
کتري استیل42912
کتلت گوشتی21176
کتیرا03219
کدئین فسفات35250
کدو تنبل01235
کدو خورشتی01235
کدو سبز01235
کدو قلیانی01235
کدو مسمایی01235
کرئوزوت چوب34400
کراست سبک و سنگین29130
کراکر23420
)قاط قره(بري  کران01349
داري روزانه هاي خصوصی، با خدمات خانه آپارتمان  کرایه63111
هاي خصوصی، با مالکیت اشتراک زمانی آپارتمان  کرایه63113
داري روزانه خدمات خانه  هاي خصوصی، بدون آپارتمان  کرایه63112
داري روزانه ، با خدمات خانه هاي مبله اتاق  کرایه63111
مالکیت اشتراک زمانی، با  هاي مبله اتاق  کرایه63113
داري روزانه خدمات خانه  ، بدون هاي مبله اتاق  کرایه63112
 داري روزانه  روزي، با خدمات خانه هاي شبانه پانسیون  کرایه63111
 روزي، با مالکیت اشتراک زمانی  هاي شبانه پانسیون  کرایه63113
 داري روزانه  خدمات خانه  روزي، بدون هاي شبانه پانسیون  کرایه63112
خدمات تمیز کردن طبق یک برنامه منظم -کرایه دادن لباس کار و مانند آن97130
 داري روزانه  خصوصی، با خدمات خانه  منازل  کرایه63111
 خصوصی، با مالکیت اشتراک زمانی   منازل  کرایه63113
 ي روزانه دار خدمات خانه  خصوصی، بدون  منازل  کرایه63112
 داري روزانه  هاي آپارتمانی، با خدمات خانه هتل  کرایه63111
 هاي آپارتمانی، با مالکیت اشتراک زمانی  هتل  کرایه63113
 داري روزانه  خدمات خانه  هاي آپارتمانی، بدون هتل  کرایه63112
کربن فعال35490
کربنات آمونیم34240
کربنات استرونسیوم34240
کربنات باریم34240
)ویتریت(کربنات باریم طبیعی 16190
کربنات پتاسیم34240
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سدیم کربنات دي34240
کربنات سدیم، خام طبیعی16190
ها، کربنات آمونیوم تجارتی داراي کاربامات آمونیوم ها، پراکسو کربنات کربنات34240
هاي لیتیم کربنات34240
کربورسیلیسیم34280
کربورکلسیک34280
کربورها34280
)سی ام سی(کربوکسی متیل سلولز 34790
کرپی خودرو49129
کردیلین01961
ها ها و امالح آن کرزول34139
کرست28237
)خوردنی(کرفس 01290
کرفس مرتعی01290
کرک02943
کرک موکشی ماشینی26150
کرم02199
کرم آرایشی بدون چربی35323
)هپتیان(سپتیک  کرم آنتی35260
کرم ابریشم02199
کرم اسیدي35323
کرم بچه35323
کرم برنزه35323
کننده پوست کرم پاک35323
کننده چربی دست کرم پاک35334
کننده ریمل کرم پاک35323
کرم پودر جامد35323
کرم ترک پا35323
کننده موي سر کرم تقویت35323
)الرو(کرم حشره 02199
کرم دور چشم35323
کرم سوختگی35260
کرم سوختگی پاي بچه35260
کرم شامپو35323
کرم شب و روز35323
کرم شستشوي فرش و موکت35334
)سفیدکننده(کننده  کرم شفاف35323
کرم شیري فرمو35323
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شوي کرم شیشه35334
کرم ضد آفتاب35323
آفتاب سوختگیکرم ضد 35323
کرم ضد جوش35323
کرم ضد لک35323
شویی کرم ظرف35334
کرم قابضکننده پوست35323
کرم کارامل23999
کرم ماساژ35323
کرم مرطوبکننده35323
کرم موبر35323
کننده دست و صورت کرم نرم35323
کرم ویتامینه پوست35323
کرم هورمونه35323
هاي آرایشی و بهداشتی گیاهی کرم35323
صورت کارنشده کروم به41603
کرومات پتاسیم34240
کرومات سدیم34240
کرومیت14290
جز از شیرگاو گاومیش به -کره پاستوریزه22249
کره پاستوریزه گاومیش22242
بندي شده کره پاستوریزه گاومیش بسته22242
کره پاستوریزه گاوي22241
بندي شده کره پاستوریزه گاوي بسته22241
کره جغرافیایی چاپ شده32512
کره کاکائو23620
هاي مشتق از شیرگاو ها و روغن کره و سایر چربی22241
هاي مشتق از شیرگاومیش ها و روغن کره و سایر چربی22242
کریستال پیزوالکتریک47150
دار کریستال پیزوالکتریک پایه47150
کسیلول34540
خدمات هنرستان -کشاورزي92340
ها هاي آماده براي رشد میکروارگانیسم کشت بوم35440
هاي گیاهی، انسانی یا حیوانی هاي آماده براي رشد یا نگهداري از سلول کشت بوم35440
)هاي شناور کارخانه(ها  کارخانه -کشتی49315
کشتی باري49314
کشتی تفریحی49311
کشتی جنگی49319
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روبی کشتی الي49319
کشتی مسافربري49311
کشتی هوایی49610
هاي تانکر کشتی49312
)فشار آب و خاک(سنج بتون و تورک متر مکانیکی  کشش و ارتفاع48253
کشک22290
کشمش21411
کشمش آفتابی21411
کشمش سیاه21411
کشمش کاشمري سبز21411
کولی کشمش01690
)موسوم به اسب تریلی(تریلر  کشنده نیم49111
هاي نظامی کمک  به  اداري دولت مربوط  کشورهاي خارجی، خدمات91230
هاي اقتصادي کمک  به  اداري دولت مربوط  ، خدمات توسعه  کشورهاي در حال91220
نظامیهاي غیر  کمک  به  مربوط  ، خدمات توسعه  کشورهاي در حال91220
)نساجی(کشویی 44614
کشویی دنده خودرو49129
کف پوش الستیکی36220
نشانی کف سبک آتش35440
نشانی  کف سنگین آتش35440
کف فلز آهن، خرده آهن و سایر پسماند حاصل از تولید چدن، آهن یا فوالد39310
کف کاذب وانت49231
کف موبر35323
)صورت موزائیک به(پوش پالستیکی  کف36910
پوش داخل خودرو کف36270
موزائیک -پوش سیمانی کف37540
پوش موکتی خودرو کف27997
هاي پلی پورتان یکپارچه ورزشی پوش کف36270
کفش اسکی29410
 ، خدمات اجاره اسکی روي آب  کفش73240
 ، خدمات کرایه اسکی روي آب  کفش73240
کفش اسنوبرد29410
کفش ایمنی29510
کفش با تخت بیرونی از چرم طبیعی29520
جز کفش ورزشی اي، به کفش با رویه پارچه29340
کفش پالستیکی29330
کفش چرمی29330
دار دار و میخ کفش دو میدانی زیر پیچ29490
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کفش زنانه29330
کفش طبی29330
کفش الستیکی29330
کفش مردانه29330
کفش نسوز37920
کفش ورزشی با تحت پی وي سی29420
کفش ورزشی با تخت پلی اورتان29420
کفش ورزشی با تخت تر مورابر29420
کفشک ترمز خودرو49129
کفشک ترمز قطار49540
هاي ارتوپدي کفش48171
سنگ کک از زغال33100
کک زفت34540
کک قیري حاصل از قطران معدنی34540
کک نفتی33500
کک از لیگنیت کک و نیمه33100
مغناطیسی کالج الکترو46939
کالچ43320
کالچ و کوپلینگ شفت43320
کالچ هواي تراکم43320
کالسور کاغذي یا مقوایی32700
کالف چوبی31914
کالمپ بند ناف48150
)از مواد نساجی(کاله 28262
کاله ایمنی پالستیکی36971
)مخصوص(کاله ایمنی فلزي 42999
کاله ایمنی موتورسیکلت42999
کاله چرمی28242
کاله کشباف28229
جز کاله ایمنی به - کاله الستیکی یا پالستیکی36972
کاله نسوز37920
ساخته از نمد کاله نیمه28261
نوار از هر مادهباف یا تهیه شده از جفت و جور کردن  ساخته، گیس کاله نیمه28261
 باف هاي سر، کشباف یا قالب کاله و سایر پوشش28262
باف یا تهیه شده از جور کردن نوار از هر ماده کاله، گیس28262
آویز فلزي کاله42999
کالهک دودکش سفالی37350
کالهک مقوایی32199
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کالهک و کاسه نمد چرخ موتورسیکلت49941
گیس کاله38972
گیس از موي حیوان کاله38972
کلر مایع34231
کلرات آهن34240
کلرات پتاسیم34240
ها کلرامفنیکل و مشتقات آن35250
کلراید آهن34240
کلرو استیک اسید34120
کلرید بنزیل -کلروبنزن34170
کلروبنزیالت34140
کلرور آلومنیوم34240
)نشاسته(کلرور آمونیم 34240
کلرور آمونیوم34653
کلرور باریم34240
کلرور پتاسیم34631
وینیل به اشکال اولیه و کوپلیمرهاي ان کلرور پلی34710
کلرور روي34240
کلرور سدیم34240
کلرور فریک34240
کلرور قلع34240
کلرور کلسیم34240
کلرور مس34240
کلرور منگنز34240
کلرور منیزیم34240
کلرور نیکل34240
کلرور نیکل34240
)اسید کلریدریک(کلرور هیدروژن 34231
کلروروینیل34110
کلرورها واکسی کلرورها34231
کلروفرم34110
کلرومفورم34150
کلرید آمونیوم34240
کلسیت15200
ریسی کلفت26320
)هاي الکتریکی ماشین(کلکتور 46131
شناسی اشیاي کلکسیونی وابسته به باستانکلکسیون و 38963
شناسی کلکسیون و اشیاي کلکسیونی وابسته به تاریخ38963
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شناسی کلکسیون و اشیاي کلکسیونی وابسته به حیوان38963
شناسی کلکسیون و اشیاي کلکسیونی وابسته به سکه38963
کلکسیون و اشیاي کلکسیونی وابسته به کالبدشناسی38963
شناسی کلکسیون و اشیاي کلکسیونی وابسته به گیاه38963
شناسی کلکسیون و اشیاي کلکسیونی وابسته به معدن38963
کلکسیون و اشیاي کلکسیونی وابسته به نژادشناسی38963
ها موزه  وسیله به  خدمات نمایش -هاي علمی کلکسیون96411
 خدمات مدیریت - هاي موزه کلکسیون96411
 خدمات مرمت - هاي موزه کلکسیون96411
کلم برگی01212
کلم بروکلی01213
کلم پیچ01212
کلم چینی01212
کلم دریایی01219
کلم سفید01212
اي کلم علوفه01919
)بروکسل(کلم فندوقی 01213
کلم قرمز01212
کلم قمري01259
کلمانیت16190
اي پیچ علوفه کلم01919
پریلون کلوبازام و متی34160
اي کلوچه پسته23420
کلوچه گردویی23420
اي کلوچه میوه23420
کلوخه آهن41116
کلوخه اکسید نیکل41421
کلوسه21394
کلوفان35490
کله و پاچه بز21151
کله و پاچه پاک شده گاو21151
تازه، سرد یا منجمد -کله و پاچه گوسفند21151
گی اونیورسال کله44251
گی سوراخکاري کله44251
گی واگن کله49540
شویی کلید اتوماتیک ماشین لباس46212
کلید استارت استوپ46212
کن کلید برف پاک46910
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)نور باال و پایین(کلید پایی 46960
کلید پنکه46212
کلید تبدیل توکار46212
پل توکار کلید تک46212
کلید جاروبرقی46212
گرفتگی کلید حفاظت از برق46212
کلید دوپل توکار46212
کلید روکار46212
کلید ساختمانی تبدیل46212
پل کلید ساختمانی تک46212
پل کلید ساختمانی دو46212
کلید ستاره مثلث46212
)سلکتور سوئیچ(کلید سلکتوري 46212
)کیلو ولت 420تا  5/72ولتاژ (کلید فشار قوي 46212
)کیلو ولت 36تا  24ولتاژ (کلید فشار متوسط 46212
کلید فیوز46212
کلید کولر46212
کلید الدري خودرو46960
کلید لمسی و کنترل از راه دور و دیمر46212
کلید و پریز توکار46212
کلید و پریز روکار46212
کلیدهاي اتوماتیک46212
کلیدهاي چاقویی46212
کلیدهاي روشنایی خودرو46960
کلیدهاي زمانی46212
کلیدهاي فشاري46212
کلیدهاي گردان46212
کلین کاراید35260
کلینگر سفید و رنگی37430
کلینگر سیمان37430
خدمات -کلینیک پزشکی93122
خدمات -پزشکی کلینیک دندان93123
کلیه خدمات ضبطی جلسه در محل96112
کلیه خدمات ضبطی سمینار در محل96112
کلیه خدمات ضبطی کنسرت در محل96112
کلیه خدمات ضبطی کنفرانس در محل96112
کلیه خدمات ضبطی یک رخداد عمومی در حال وقوع، مانند یک کنفرانس، سمینار، جلسه یا کنسرت و مانند آن، در محل96112
خدمات مطب -کلیه و مجاري ادرار93122
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کمان اره42921
کمباین جاندیر44122
کمباین کششی44122
کمپرسور باد43230
)وکیوم(کمپرسور خال 43230
کمپرسور کولر گازي43230
اي کمپرسور مواد فله43230
کمپرسور هوا یا دیگر گازها43230
کمپرسور یخچال43230
کمپرسور یخچال غیر خانگی43913
)باد(کمپرسورهاي هوا 43230
کمپکتور سیمان44440
کمپوت میوه21494
کمپوست قارچ34654
کمد بایگانی48180
کمد چوبی38140
کمد کنار تخت بیمار48180
کمد مشمعی تاشو36940
)از مواد نساجی(کمربند 28238
کمربند ایمنی اتومبیل27190
کمربند جرمی29220
کمربند طبی48171
خودرو) روغنی(فنر  کمک49129
)گازي(فنر  کمک49129
فنر خودرو و قطعات آن کمک49129
فنر روغنی خودرو کمک49129
فنر گازي خودرو کمک49129
فنر موتورسیکلت کمک49941
فنر واگن کمک49540
دیجیتالیکمکوردر، دیجیتالی یا غیر 47214
خدمات - پناهندگان  هاي اجتماعی به کمک93590
خدمات -هاي اجتماعی به زندانیان کمک93590
خدمات -  دیدگان مصیبت  هاي اجتماعی به کمک93590
خدمات - مهاجران  هاي اجتماعی به کمک93590
 به  مربوطاداري دولت   ، خدمات توسعه  کشورهاي در حال  هاي اقتصاي به کمک91220
کموتاتور46960
کنتاکت بلوک48253
کنتاکت لنز48311
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کنترل دور الکتروموتور48264
)فیوز مکانیکی(کنترل گشتار 43320
کننده فشار کنترل48266
کننده مقدار دارو کنترل48180
اي فلورسنت هاي رشته هاي الکترونیکی المپ کننده کنترل46212
فاز تک کنتور برق48263
فاز کنتور برق سه48263
NPمتر مکعب  10کنتور گاز 48263
NPمتر مکعب  5کنتور گاز 48263
کنتور گاز پریما48263
کنتور مرکز تلفن47401
کنجاله آفتابگردان21710
کنجاله از مغز هسته و میوه نخل21710
دانه کنجاله پنبه21710
کنجاله زیتون21710
کنجاله سویا21710
کنجاله کلزا یا کانوال21710
کنجاله گلرنگ21710
کنجاله نارگیل21710
بندي شده کنجد خام شسته شده و پوست گرفته شده و بسته21495
کندانسور هوایی43913
هاي صنعتی کندانسور یخچال43913
کندانسور یونیت43913
کندانسورهاي تصحیح ضریب قدرت47150
کندوي عسل31700
برگان کنده درخت پهن03120
برگان کنده درخت سوزنی03110
)جز کنسانتره میوه به(کنسانتره 23991
کنسانتره آهن14100
کنسانتره انار23991
کنسانتره انگور23991
کنسانتره پرتقال23991
ها کنسانتره پوره میوه23991
کنسانتره روي14290
کنسانتره زرشک23991
سنگ کنسانتره زغال11010
سنگ خشک کنسانتره زغال11010
کنسانتره سرب14290
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کنسانتره سنتزي مرکبات23991
کنسانتره سیب23991
کنسانتره طال14240
کنسانتره فسفات16110
کنسانتره کرومیت14290
فروت کنسانتره گریپ23991
کنسانتره گیاهی دارویی35260
کنسانتره لیموترش23991
شویی کنسانتره مایع ظرف35334
ها کنسانتره مخلوط میوه23991
کنسانتره مرکبات23991
کنسانتره مس14210
کنسانتره منگنز14290
کنسانتره مولیبدن14210
بندي شده کنسانتره میوه بسته23991
کنسرو باقال21399
کنسرو بامیه21399
کنسرو بدل خاویار21243
کنسرو خاویار21243
کنسرو ذرت21399
کنسرو زیتون21399
ها کنسرو سبزي21399
ماهی کنسرو شاه21242
کنسرو غذاي آماده از حبوبات21391
جات کنسرو غذاي آماده از سبزي21391
پز شده کنسرو غیر گوشتی نیم21391
کنسرو قارج21397
ماهی قیلهکنسرو 21242
کنسرو گوجه فرنگی خرد شده21399
کنسرو گوشت قرمز21176
کنسرو گوشت مرغ21176
کنسرو لوبیا21395
کنسرو ماهی ازاد21242
کنسرو ماهی تون21242
کنسرو ماهی ساردین21242
کنسرو ماهی کیلکا21242
کنسرو نخود21396
کنسرو نخودفرنگی21396
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بازي ویدئوییکنسول 38581
کنسول باالي تخت بیمار48180
کنسول سیمانی37560
کنف آفریقایی01929
کنف اصل، سالم یا پوسیده و الیاف آزاد شده01929
کنف خام01922
کنف زهی01929
کنف عمل آمده در آب01922
کنگر01216
کنگرفرنگی01216
)فلزات(گري  ریزي شمش، از نوع مورد استفاده در متالورژي یا در ریخته هاي قالب دستگاهها و  ، پاتیل، قالب)مبدل(کنورتر 44310
هاي کامپیوتري کنورتور45290
کنورتیسورهاي چرخشی46113
)جذب بخار بنزین(کنیستر 43151
کوارتز شفاف16310
الکتریک -کوارتزپیزو34560
کوارتزیت15130
SANاکریلونیتریل  -استایرن کوپلیمر پلی34710
ABSاستایرن  -بوتادي ان - کوپلیمراکریلونیتریل34710
کوپلیمرهاي اتیلن34710
کوپلیمرهاي استات وینیل34790
اکریلونیتریل -کوپلیمرهاي استیرن34720
استیرن -بوتادین -کوپلیمرهاي اکریلونیتریل34720
کوپلیمرهاي پروپلین34790
پروپیلن کوپلیمرهاي پلی34710
کوپلیمرهاي کلرور وینیل34710
مغناطیسی کوپلینگ الکترو46939
کوپلینگ شفت43320
کوپلینگ موتور پمپ43211
کوپلینگ موتور ژنراتور43320
کوپلینگ و وسایل اتصال واگن49540
به شکل قرص یا اشکال همانند NPKکود 34659
از فضوالت دامیکود آلی 34654
داریها کود آلی از فضوالت مرغ34654
خانه فاضالب کود آلی از لجن فعال تصفیه34654
)از نوع آلی(کود آهن 34654
کود برگ34654
کود بیولوژیک34654
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)از نوع آلی(کود روي 34654
)از نوع آلی(کود منگنز 34654
اشکال همانندکود میکرو معدنی به شکل قرص یا 34659
اي به مشاوره  خدمات -)مورد سوء استفاده(دیده اجتماعی  کودکان آسیب93520
خدمات آموزش ابتدایی -کودکان استثنایی92200
کودهاي حیوانی یا نباتی34654
نیتروژن، فسفات و پتاسیم): نوترینت(کننده  کودهاي داراي سه تقویت34641
خیزکننده فسفر و پتاسیم شیمیایی داراي دو عنصر حاصلکودهاي معدنی یا 34645
خیزکننده ازت، فسفر و پتاسیم کودهاي معدنی یا شیمیایی داراي سه عنصر حاصل34641
کوراندوم مصنوعی37960
کورتیزون35250
کورن فلکس23140
کوره پخت آهک43420
کوره پخت رنگ43420
کوره پخت سیلیس یا چدن43420
کوره پخت سیمان43420
کوره پخت گچ43420
کوره سوزاندن زباله43420
جز اجاق پخت نان غیر الکتریکی کوره و اجاق صنعتی و آزمایشگاهی، به43420
کوره هواي گرم43420
کوره هوفمن43420
هاي آزمایشگاهی کوره43420
هاي الکتریکی کوره43420
سازي دندانهاي الکتریکی  کوره43420
هاي الکتریکی عملیات حرارتی کوره43420
سازي هاي کک هاي بلند و کوره کوره53269
هاي پخت مواد کانی غیر فلزي کوره43420
پزشکی هاي دندان کوره43420
هاي ذوب القایی ثابت کوره43420
هاي ذوب القایی گردان کوره43420
)غیر الکتریکی(فلزي هاي معدنی  هاي ذوب سنگ کوره43420
کوسن27180
صید شده تازه -ماهی کوسه04120
کوکو یام01599
کوکونات اتانول امید34150
کوکونات فنی اسید دیاتانول امید34150
کوگرانول35334
کولر آبی 43912
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کولر آبی پرتابل43912
کولر اتومبیل43912
کولر پرتابل43912
خورشیديکولر 43912
کولر گازي43912
کولوفان و اسیدهاي رزینی34400
کولیس48233
کولین و امالح آن35220
)ازگیل جنگلی(کونوس 01359
کویل آلومینیومی41531
کویل احتراق46960
ریسمان، طناب و کابل از مواد ها و ضایعات نو و مستعمل، پسماند ریسمان، پسماند طناب و کابل و اشیاء مستعمل از  کهنه پاره39218

نساجی
کیانیت16310
کیپ گوزبري01349
کیت گازسوز43151
بازي هاي اسباب کیت38540
کیسه آب گرم الستیکی36270
کیسه ادرار48150
کیسه انما48150
کیسه پالستیکی زباله36410
کیسه پالستیکی فریزر36410
اتیلن کیسه پلی36410
کیسه خواب27180
کیسه خون48150
کیسه سرم48150
بافت کیسه فیلترهاي صنعتی از منسوج بی27922
)آوري مدفوع جمع(کیسه کلستومی 48150
کیسه نایلون36410
پروپیلن و گونی پلی  کیسه27150
هاي ارتوپدي و فیزیوتراپی کیسه48171
هاي دیالیز خون کیسه48150
چرمکیف پول از 29220
کیف پول غیر چرمی29220
کیف جانمازي غیر چرمی29220
کیف دستی چرمی29220
کیف دستی غیر چرمی29220
کیف طرح سامسونت چرمی29220
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کیف فانتزي از کاغذ یا مقوا32192
کیف مدرسه چرمی29220
اي غیر چرمی کیف مدرسه29220
هاي اولیه کمکهاي مخصوص دارو و  کیف و جعبه35290
اي کیک لقمه23420
کیک ماشینی23420
کیک و شیرینی خمیري23430
کیلروسیلر35110
کیلومترشمار48264
کیلومترشمار خودرو48264
کیلومترشمار موتورسیکلت48264
کیوي01342
کیوي چینی01342
گابرو15130
گاز آب17200
گاز اتان33420
گاز اتیلن33420
گاز اتیلن اکساید33420
گاز ارگون34210
گاز استریل35270
گاز استیلن34210
)گاز بیهوشی(گاز اکسید نیتروژن 34210
گاز اکسیژن34210
)کننده درد خنثی(گاز انتونوکس 34210
گاز بوتادین33420
گاز بوتان33410
گاز پارافینه35270
گاز پروپان33410
پروپیلنگاز 33420
گاز دي اکسید گوگرد34231
هاي گازدار جز گازهاي نفت و سایر هیدروکربن سنگ و گازهاي مشابه به گاز زغال17200
گاز طبیعی، مایع شده یا به همان صورت گاز12020
گاز غیر استریل35270
گاز فریون34110
)دیاکسید کربن -انیدرید کربنیک(گاز کربنیک 34210
)یخ خشک(گاز کربنیک جامد 34231
گاز کشی براي مصارف طبی35270
گاز گاززا17200
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نیافته براي مصارف طبی گاز منسوج35270
)ازت(گاز نیتروژن 34210
گاز و باند آغشته شده به مواد دارویی براي مقاصد طبی35270
گاز هلیوم34210
گاز هیدروژن34210
گاززداها35490
گازمانیا01961
بو گازوئیل بی33360
گازهاي سردکننده34210
گازهاي مخلوط صنعتی34210
ها گاالت34140
هاي پالستیکی گالن36490
صورت کارنشده گالیوم به41601
شمار گام48264
گاو02111
دریایی/گاو آبی02192
گاو آهن44111
گاو آهن و قطعات آن44111
سیستانیگاو 02111
انواع نژادها -گاو و گوساله اصیل02111
انواع نژادها -گاو وگوساله بومی02111
انواع نژادها -گاو وگوساله دورگ02111
 گاوصندوق، خدمات اجاره73123
گاوصندوق، خدمات کرایه73123
صید شده تازه -گاوماهی04120
گاومیش02112
گاومیش آفریقایی02112
گاومیش قدکوتاه02112
گاومیش کفیر02112
انواع نژادها -گاومیش و بچه گاومیش02112
گاومیش هندي02112
نامه اجتماعی، سیاسی چاپ شده گاه32410
نامه با مطالب عمومی چاپ شده گاه32410
نامه هنري، فرهنگی چاپ شده گاه32410
)شربت(گایافترین 35260
گچ پاکتی37410
)رنگی -سفید(گچ تحریر 37410
)شوره(گچ خاکی15200
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)مل(گچ خیاطی 37410
)انواع(پزشکی  گچ دندان35440
گچ ساختمانی37410
)بندي شده بسته(گچ ساختمانی 37410
)فله(گچ ساختمانی 37410
گچ صنعتی37410
گچ طبی37410
گچ غیر ساختمانی37410
گچ فله37410
گراز02140
گرافیت16390
کوئیدال گرافیت کوئیدال یا نیمه37950
گرافیت مصنوعی37950
گرانادیال01319
گرانول آهن یا فوالد41117
هاي سخت گرانول بتون37510
اتیلن گرانول پلی34790
استر گرانول پلی34790
پروپیلن گرانول پلی34790
گرانول پی وي سی34790
گرانول چاي23914
زمینی گرانول سیب21392
گرانول کابلی34790
گرانول کفشی34790
گرانویل و پنیون خودرو49129
گرانیت15130
گربه02192
صید شده تازه - ماهی گربه04120
گردگیر ترمز خودرو49129
گردو03230
گردو آذرشهر01376
گردو بدون پوست21429
بندي شده گردو بسته21495
گیري شده گردو پوست21495
گردو تویسرکان01376
گردوي پکان با پوست/گردوي آمریکایی01379
گرگ02192
اي که با موتور کار  شوند، داراي فن یا دمنده صورت غیر برقی گرم می هاي هواي گرم، که به کننده هاي هوا و پخش گرم کننده44824
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کند، از جنس آهن یا فوالد می

گرمک01229
کن صنعتی گاز گرم43911
غیرکشباف -کن ورزشی گرم28236
ها و خودروها کن از نوع مورد استفاده در موتورسیکلت کن یا بخار پاک گرم46910
کننده گازوییل گرم46910
هاي الکتریکی شیشه خودرو کننده گرم46910
)شونده نوعی مالت منبسط(گروت 35490
گرونا16320
فروت توسرخ گریپ01321
فروت توسفید گریپ01321
فروت خشک شده گریپ21419
گریدر44422
گریدر و ماشین تسطیح، خودکششی44422
گریس آلومینیوم33380
گریس پمپ43220
ساز گریس روان33380
گریس سدیم33380
گریس کلسیم33380
گریس لینیوم33380
گریس نسوز33380
خور گریس43240
شیرینی -گز23670
)گز انگبین(گز خوانسار 03219
گز شهداد01690
گژ نپیین43151
هاي داخلی شامل حمل، تأمین جا، تأمین غذا و سایرخدمات موردي در قبال یک کرایه واحد گشت تفریحی در آب64122
گشنیز01219
گشنیز مرتعی01219
خدمات -گفتاردرمانی93199
گل آفتابگردان زینتی01961
گل ابري01961
گل ارغوان01961
گل ارکیده01961
گل اروانه01690
گل اطلسی01961
گل اقاقیا01961
گل بنفشه01690
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گل پنیرک01690
گل تاج خروس01961
گل جعفري01961
گل حلوا01690
گل ختمی01690
گل داوودي01961
گل رز01961
گل رعنا زیبا01961
گل زنبق01961
گل ژربرا01961
گل ساعتی01961
گل ساعتی01690
گل سرشوي16390
گل سفید16390
گل سلوزیا01961
گل سنبل01961
بریده گل شاخه01962
گل شاه پسند01961
گل شب بو01961
گل شیپوري01961
گل کاسنی01690
گل کاغذي01961
گل کوکب01961
گل کوکب کوهی01961
گل گاوزبان01690
گل گالیول01961
گل گندم01690
گل گوگرد34231
گل الله01961
گل الله سرنگون01961
گل لیسیانتوس01961
گل لیلیوم01961
گل مریم01961
گل مصنوعی38999
گل میخک01961
گل مینا چمنی01961
گل نرگس01961
گل نسترن01961
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گل نیلوفر01690
دار و گل و الي ترکیبات ضد انفجار حاوي سرب گل و الي بنزین سرب39320
گل و الي فاضالب39920
بهار گل همیشه01961
گل یاس بنفش01961
گل یاس زرد01961
گل یاس سفید01961
گالب35260
گالبی اسپادونا01352
گالبی بیروتی01352
گالبی خشک شده21419
گالبی درگزي01352
گالبی دم کج کرج01352
گالبی سردرود01352
گالبی سیف تبریزي01352
میوه گالبی شاه01352
گالبی کوشیا01352
گالبی نطنزي01352
گالبی ویلیام دوشس01352
گالبی هندي، جوزانجیان01352
گالیدر49610
گلپر01690
)پالستیک(خانه  گل36950
)فایبرگالس(گلدان 36990
هاي پالستیکی گلدان36990
هاي سفالی گلدان37222
دسته، گنبد و مناره گل42110
دوزي گل27913
گلسنگ مناسب براي مقاصد تزئینی03249
گلسیرین غیر ویتامینه35321
گلسیرین ویتامینه35321
کلم گل01213
ایتالیاییکلم  گل01213
گیر خودرو گل49231
گیر دوچرخه گل49942
گیر موتورسیکلت گل49941
گلوت اتیمید34150
گلوتن ازضایعات نان23220
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)پروتئین ذرت(گلوتن ذرت 23220
گلوتن گندم23220
)سوربیتول(گلوسیتول 34139
گلوکانات کلسیم35260
گلوکز23210
اي، از آهن یا فوالد هاي گلوله اقالم مشابه براي آسیابگلوله آسیاب و 42999
هاي بادي گلوله براي کارابین44740
گلوله فلزي خردکننده42999
گلوله نمد تفنگ44740
گلوله و مصنوعات مشابه براي آسیاب42999
گري شده یا پرس شده هاي خرد کننده، آهن گلوله و مصنوعات مشابه براي دستگاه42999
هاي آهنی گلوله42999
هاي چدنی گلوله42999
هاي سرامیکی گلوله37291
هاي فوالدي گلوله42999
هاي فوالدي آسیاب گلوله42999
گلیبنکالمید35230
گلیسرول34570
گلیسرول خام34570
گلیسرین استارات34120
گلیسرین اوالت34120
گلیسرین دیاستارات34120
گلیسرین دیاوالت34120
گلیسرین دیلورات34120
گلیسیرین لورات34120
گلیم27220
گن28237
گنایس15130
گندله14100
گندله یا توده آهن41116
گندم استیویوم01112
گندم بهاره01112
کنده گندم پوست23140
گندم تریتیکیوم01112
گندم دوروم01112
گندم زمستانه01112
)گندم دوروم(گندم سخت 01112
گندم سیاه01112
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گندم قرمز و سفید01112
گندم معمولی01112
گندم نرم01112
کوب شده گندم نیم23130
گندم، بذر01111
گوآیول03211
خدمات مطب -گوارش93122
گواناکو02121
)فسفات حیوانی(گوانو 16190
پرچا -گوتا03211
خشکگوجه 21412
جز در سرکه یا جوهر سرکه داري شده به گوجه فرنگی نگه21399
سبز گوجه01356
فرنگی رسمی گوجه01234
اي خانه فرنگی گل گوجه01234
گوزبري01341
گوزن02129
گوسفند سمنانی02122
گوسفند سنجابی02122
گل گوسفند قره02122
نژادهاانواع  -گوسفند و بره بومی02122
انواع نژادها -گوسفند و بره خارجی02122
کن گوش پاک35323
گوش فیل01599
خدمات مطب -گوش، حلق و بینی93122
گوشت آنتلوپ21119
گوشت آهوي ختن21119
تازه یا سرد -گوشت اردک بومی21122
تازه یا سرد -گوشت اردک خارجی21122
سانان، تازه یا سرد اسبگوشت اسب و دیگر 21118
گوشت انواع نژادهاي شتر و بچه شتر خارجی21117
تازه یا سرد -گوشت بز و بزغاله21116
گوشت بز، منجمد21136
تازه یا سرد -گوشت بوقلمون بومی21124
تازه یا سرد -گوشت بوقلمون خارجی21124
گوشت بوقلمون، منجمد21144
یا گوساله کرده گاو گوشت چرخ21111
کرده گوسفند گوشت چرخ21115
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انواع نژادها -گوشت خرگوش21114
گوشت خرگوش، منجمد21134
گوشت خشک شده21172
گوشت دود داده شده21172
انواع نژادها -گوشت شتر و بچه شتر بومی21117
انواع نژادها - گوشت شتر و بچه شتر خارجی21117
شترسانان، منجمدگوشت شتر و دیگر 21137
تازه یا سرد -گوشت غاز بومی21123
تازه یا سرد -گوشت غاز خارجی21123
گوشت غاز، منجمد21143
بندي شده گوشت گاو بدون استخوان بسته21111
بندي شده گوشت گاو بسته21111
انواع نژادها -گوشت گاو و گوساله اصیل21111
انواع نژادها - گوشت گاو وگوساله بومی21111
انواع نژادها -گوشت گاو وگوساله دورگ21111
گوشت گاو، منجمد21131
انواع نژادها -گوشت گاومیش و بچه گاومیش21112
گوشت گاومیش، منجمد21132
گوشت گاوي21111
گوشت گوزن21119
گوشت گوسفند ازالشه تمیزشده با استخوان21115
بندي شده بستهگوشت گوسفند 21115
گوشت گوسفند، منجمد21135
تازه یا سرد -گوشت گوسفندي21115
گوشت مار و الک پشت21190
گوشت ماهی، تازه یا سرد21221
گوشت ماهی، چرخ شده یا نشده، منجمد21223
گوشت ماهی، قیمه شده یا نشده، منجمد21223
دار، تازه یا سرد گوشت مرغ شاخ21125
گوشت مرغ، تازه یا سرد21121
گوشت مرغ، منجمد21141
تازه یا سرد -گوشت مرغابی21122
گوشت مرغابی و اردک، منجمد21142
انواع نژادها -گوشت منجمدگاو و گوساله اصیل21131
انواع نژادها -گوشت منجمدگاو وگوساله بومی21131
انواع نژادها -گوشت منجمدگاو وگوساله دورگ21131
گوشت نمک سود شده21172
گوشواره مغناطیسی48150
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گوشی پزشکی48150
گوشی تلفن47401
گوشی سري اپراتور تلفن47401
گوکرد خام16120
استثناي گل گوگرد به -گوگرد از هر نوع34520
پیته گوگرد پرسی34520
گوگرد رسوبی34520
گوگرد کلوئیدال34231
گوگرد کلوئیدي34520
گوگرد گرانوله34231
گوگرد مرسوب34231
گونه زرشک معمولی01349
هاي زینتی باالرونده گونه01961
پروپیلن گونی پلی27150
پروپیلن لمینیت شده گونی پلی27150
گونی و چتایی کنفی27150
)پالستیکی(کش  نقاله و خط -گونیا36990
گویاو01316
گهواره38140
 خدمات اجاره - گیاه73290
 خدمات کرایه - گیاه73290
گیاه برگ بو01961
گیاه بید مجنون01961
گیاه بیدمشک01961
گیاه حسنی یوسف01961
گیاه دراسنا01961
گیاه دیفن باخیا01961
گیاه زنده01961
گیاه شمشاد01961
گیاه نارون01961
)ها گلدانی(گیاهان آپارتمانی 01961
گیاهان پوششی01961
کش هاي گیاهی عمدتاً مورد استفاده در تولید حشره گیاهان و بخش01930
هاي گیاهی عمدتاً مورد استفاده در تولید دارو گیاهان و بخش01930
هاي گیاهی عمدتاً مورد استفاده در تولید عطر گیاهان و بخش01930
کش و اقالم مشابه عمدتاً مورد استفاده در تولید قارچهاي گیاهی  گیاهان و بخش01930
گیت سوپاپ43151
گیج آب خودرو48264
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گیج بنزین خودرو48264
گیج روغن خودرو48264
هاي ضبط یا بازپخش صوت یا تصویر راه با گیرنده رادیویی یا دستگاه هاي تلویزیونی، ساده یا هم گیرنده47313
راه با دستگاه ضبط یا بازپخش صوت یا ساعت ، ساده یا هم)جز نوع مورد استفاده در خودروها به(رادیویی هاي  گیرنده47311
فلزي -زونکن) قفل(گیره 42995
گیره پالستیکی براي لباس36940
گیره تقسیم دیجیتال48263
)کلیپس(گیره سر 38994
گیره فردهنده مو38994
گیره فلزي پرده42997
گیره کارگاهی42921
فلزي -گیره کاغذ42995
فلزي -نامه گیره گوشه 42995
فلزي -گیره نامه42995
گیره و سگک کمربند42997
گیره هیدرولیک44251
کاري گیره یا انبر جوش44251
هاي الکتریکی گیره46212
هاي سوسماري گیره46212
گیالس01354
گیالس مشهد01354
صورت موقت داري شده به گیالس و آلبالو نگه21496
البراتور آموزش زبان38996
البستر دریایی منجمد21250
SBRاستایرن  -بوتادیان التکس پلی34800
هاي آن الجورد و فراورده34340
الزانیا23710
دوچرخه) لس تیوپ(بدون تیوپ ) تایر(الستیک 36112
موتورسیکلت) لس تیوپ(تیوپ بدون ) تایر(الستیک 36112
تراکتور) تایر(الستیک 36113
سایر وسایل متحرک) تایر(الستیک 36113
فرغون) تایر(الستیک 36113
کالسکه) تایر(الستیک 36113
وسایل بازي) تایر(الستیک 36113
الستیک احیا شده36210
الستیک بازیافتی36210
)تیوپ لس(الستیک بدون تیوپ سواري 36111
فرغون) تیوپ(الستیک تویی 36114
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وسایل نقلیه سبک) تیوپ(الستیک تویی 36114
وسایل نقلیه سنگین) تیوپ(الستیک تویی 36114
الستیک تویی وانت36114
الستیک جاروبرقی36270
الستیک دور درب36270
الستیک دور درب یخچال36270
الستیک دور شیشه اتومبیل36270
الستیک دور شیشه پنجره36270
سیمی سواري الستیک رادیال تمام36111
سیمی کامیون الستیک رادیال تمام36113
الستیک رویی چرخ بادي مستعمل39260
شده براي اتوبوس و خودروي باري الستیک رویی روکش36120
شده براي اتومبیل سواري الستیک رویی روکش36120
شده براي وسایل نقلیه هوایی رویی روکشالستیک 36120
الستیک طبیعی به شکل اولیه01950
صورت صفحه، ورق یا نوار الستیک طبیعی به شکل اولیه یا به01950
الستیک کوپلینگ36270
شویی الستیک ماشین لباس36270
الستیک هواکش36270
سواري  الستیکرویی اتومبیل36111
سواري  چرخ، بادي، نو از جنس کائوچو براي اتومبیلرویی  الستیک36111
الشه آهکی15130
الشه ساختمانی15130
الشه موزاییکی15130
الک03219
الک الکل35110
استري الک پلی35110
الک چاپ و مرکب35110
الک داخل قوطی کنسرو35110
الک سلولزي الکیلی35110
گیري الک غلط35110
الک ناخن35323
الکتوز23210
الکتوسرم35290
الکتوفسفات34180
بندي نشده در جاي دیگر هاي طبقه الکتون35230
کننده هاي رنگ الک34310
خدمات حفاظت شده برگونه استثنایی -چراغ الله چل96422
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الم و المل37195
الما02121
 خدمات اجاره -المپ73290
کرایهخدمات  -المپ73290
المپ تصویر تکرنگ47140
المپ تصویر رنگی47140
اي  المپ رشته46510
المپ شمعی46510
المپ فالش48324
اي المپ فلورسنت لوله46510
)گازي(المپ قوس الکتریکی 46510
وات 20المپ مهتابی 46510
وات 36المپ مهتابی 46510
وات 40المپ مهتابی 46510
هاي آزمایشگاهی آموزشی المپ38996
هاي کاتد سرد المپ47140
هاي کاتد گرم المپ47140
)شامل المپ اشعه کاتدي(هاي کاتد نوري  المپ47140
)هاي رادار المپ(هاي ماکروویو  المپ47212
دهنده هاي نشان المپ46531
)نساجی(المل 44614
الموتریژین35230
گیري النست خون48150
النگسات01319
الیچی01319
صید شده تازه -الیماهی04120
الیی چسب27991
الیی سوزنی27991
الیی مویی27991
لباس اسکی کشباف28228
لباس ایمنی28236
غیرکشباف -لباس بچه28235
لباس بچه کشباف28227
لباس بیمارستانی28236
شده یا پوشش داده شده با پالستیک و الستیکلباس تهیه شده از پارچه اشباع 28250
لباس تهیه شده از نمد28250
هاي سانتریفیوژي کن لباس خشک44911
غیرکشباف -لباس خواب زنانه28234
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لباس خواب کشباف زنانه ودخترانه28224
خدمات کرایه -لباس داماد73260
غیرکشباف -لباس راحتی منزل28232
غیرکشباف -زنانهلباس زیر 28234
لباس زیر کاغذي32193
غیرکشباف -لباس زیر مردانه28232
غیرکشباف -)لباس ضد آب(لباس شنا 28236
لباس شنا کشباف28228
لباس عروس28233
خدمات کرایه - لباس عروس73260
لباس فرم28236
لباس کار28236
اي لباس کهنه و سایر اشیاء مستعمل پارچه39217
لباس منزل28222
لباس منزل کشباف زنانه ودخترانه28224
غیرکشباف -لباس نوزاد 28235
لباس و متفرعات لباس از مواد پالستیکی28243
حبوبات - لپه01709
لپه تبریزي01709
خدمات - کشی لجن94120
لحاف پر27180
اي لحاف پنبه27180
لحاف ماشینی27180
شراب؛ تارتر خام) درد(لرد 39170
گیر فلزي لرزه42999
گیر الستیکی صنعتی لرزه36270
لستین23999
لستین و سایر فسفو آمینو لیپیدها35220
لعاب آگارآکار23999
لعاب الوان35110
لعاب بیرنگ35110
لعاب چینی35110
لعاب سردروي چوب35110
لعاب ظروف خانگی35110
فلزات لعاب35110
لعاب کاشی و سرامیک35110
ها و مواد غلیظ کننده مشتق از خرنوب لعاب23999
ها و مواد غلیظ کننده مشتق از نباتات لعاب23999
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بندي آلومینیومی لفاف بسته41535
هاي غذایی و دارویی کاغذي لفاف32152
لقمه ترمز دوچرخه49942
بر البسه رنگی  لکه35322
)فایبرگالس(لگن دستشویی 36930
لگن دستشویی پالستیکی36930
لگن فلزي دستشویی از آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم42911
هاي بیمارستانی لگن48150
)روکش پالستیک(لمینت 36390
خودرو) دیسکی(لنت ترمز 49129
لنت ترمز و صفحه کالچ49129
لنت صفحه کالچ49129
جز انواع مورد استفاده در دوربین عکاسی، پروژکتور یا آگراندیسور منشور، آینه و سایر اقالم اپتیکی بهلنز، 48311
لنزومتر48266
)آگراندیسور(کننده عکس  کننده یا کوچک شیئی براي پروژکتور یا بزرگ) هاي عدسی(لنزهاي 48321
شیئی براي دوربین عکاسی) هاي عدسی(لنزهاي 48321
)برداري از کوره نمونه(لنس دمشی و مکشی 48253
لنگ27190
ها از چدن، آهن یا فوالد لنگر کشتی، چنکگ کشتی و اجزا و قطعات آن42999
ها، از آهن یا فوالد و قطعات آن) چنگک(لنگر معمولی، لنگر چند شاخه 42999
لوئی01690
لوازم آرایشی پالستیکی36940
بهداشتیلوازم آرایشی و 35323
)پالستیک(لوازم آشپزخانه 36940
کاري شده لوازم آشپزخانه از چوب خاتم31912
لوازم آشپزخانه از چوب خراطی شده31912
کاري شده لوازم آشپزخانه از چوب معرق31912
کاري شده لوازم آشپزخانه از چوب منبت31912
لوازم آشپزخانه چینی37221
سرامیکی لوازم آشپزخانه37221
خدمات اجاره -لوازم آشپزي73230
خدمات کرایه -لوازم آشپزي73230
لوازم اکواریوم پالستیکی36990
لوازم الکتریکی چینی37292
لوازم برقی گرم کردن هوا و گرم کردن زمین44817
لوازم بهداشتی چینی37210
لوازم بهداشتی سرامیکی37210
سیمانیلوازم بهداشتی 37560
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لوازم پالستیکی براي کشاورزي و باغبانی36990
ها داري لوازم پالستیکی مرغ36990
داري حیوانات لوازم پالستیکی نگه36990
لوازم تزریق سیستم سوخت43252
لوازم جانبی آالت موسیقی38360
موتورهاي احتراق داخلیزنی یا استارت الکتریکی از نوع مورد استفاده در  لوازم جرقه46910
لوازم خانگی و آشپزخانه چوبی31912
لوازم دستشویی چینی37221
لوازم دستشویی سرامیکی37221
لوازم روشنایی الکتریکی نصب شونده روي سقف یا دیوار46531
)اي یا تخلیه الکتریکی هاي رشته جز المپ به(زن الکتریکی  لوازم روشنایی یا چشمک46910
آهن و تراموا از آهن و فوالد لوازم ریل راه41253
بندي چسبنده لوازم زخم35270
شده از فلزات پایه براي مبلمان و لوازم چوبی لوازم ساخته42992
داري کامپیوتر لوازم سرویس و نگه45290
لوازم ضروري شکار38450
نوردي لوازم ضروري کوه38440
گیري ماهیلوازم ضروري 38450
 خدمات اجاره -لوازم عقد73290
خدمات کرایه -لوازم عقد73290
لوازم الستیکی پمپ کالچ49129
لوازم معماري42921
کیلوگرم مورد استفاده براي تهیه کردن، مرتب کردن و سرو کردن غذا و نوشیدنی 10لوازم مکانیکی دستی با وزن حداکثر 42912
جز انواع مورد استفاده در کشاورزي و  مخصوص پاشیدن، پخش کردن یا افشانه کردن مایعات یا پودرها به لوازم مکانیکی43923

داري باغ
لوازم میز غذاخوري و آشپزخانه از جنس آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم42912
اپراتور  بدون - ، خدمات اجاره نمایشگاه  لوازم73129
اپراتور  بدون - خدمات کرایه،  نمایشگاه  لوازم73129
لوازم و ابزار مانیکور و پدیکور42915
کشی از نیکل لوازم و اتصاالت لوله41524
لوازم و اشیاء پالستیکی خانگی و آشپزخانه36940
هاي صنایع آردسازي و غالت لوازم و قطعات ماشین44522
لوازم و وسایل جراحی ستون فقرات48160
 ورزشی، خدمات جارهلوازم 73240
 لوازم ورزشی، خدمات کرایه73240
خوار گري از چدن غیر چکش حاصل از ریخته) کوپلینگ، زانویی، مهره و ماسوره(کشی  لوازم یا اتصاالت لوله41292
گري اندودشده حاصل از ریخته) کوپلینگ، زانویی، مهره و ماسوره(کشی  لوازم یا اتصاالت لوله41293
لوازم یدکی دوچرخه49921
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لوازم یدکی شوفاژ42330
زنی پاکت لوازمات چسب38912
التحریر کاغذي پستی لوازم38962
مترورد مصرف در لقاح خارج از رحم لوازمیلی48150
لواشک21494
لوبیا01701
)دانه خشک(لوبیا چشم بلبلی 01701
)دانه خشک(لوبیا چیتی 01701
لوبیا سبز01241
)دانه خشک(لوبیا سفید 01701
)دانه خشک(لوبیا قرمز 01701
لوبیا گرگی01919
لوبیاي کشاورزي01701
)خرنوب(لوبیاي لوکاست 01391
لوبیاي محلی01701
لوبیاي منجمد21311
لوپرازوالم35230
لوح نسوز37320
لوح و غلتک آماده شده براي استفاده در چاپ32800
درجه 360لودر بیل برگردان، خودکششی، با سازه فوقانی داراي قابلیت چرخش 44426
دار با بارگیري از جلو لودر بیل44425
TOLS86دار  لودر درکشویی هیدرولیک کابین44425
، خودکششی)با بیل جلو و بارزنی از جلو(لودر معمولی 44425
)سلول سنجش وزن(لودوسل 48269
)لوریک زو پروپانل آمید( لورآمیدمی34139
لورفانول و امالح آن34160
لوزارتان پتاسیم34160
لوستر چینی37222
لوسیون آرایشی و بهداشتی35323
لوسیون آنتیسپتیک دست35323
لوسیون اسیدي پوست35323
لوسیون با پایه گیاهی35323
لوسیون برنزهکننده35323
سوختگی آفتابلوسیون بعد از 35323
لوسیون بعد از اصالح35323
لوسیون خوشبوکننده بدن35323
لوسیون دافع بوي بد بدن35323
کننده موي سر لوسیون درخشان35323
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لوسیون سولفور35323
لوسیون ضد آفتاب سوختگی35323
لوسیون ضد درد35323
لوسیون ضد نیش حشرات35323
النولینلوسیون مقاوم 35323
کننده پوست لوسیون نرم35323
کننده پوست بچه لوسیون نرم35323
لوف، داشین01599
ها و مشتقات آن لوکوترین35250
لکوموتیو برقی49512
لکوموتیو بین بخار49519
لکوموتیو بین گاز49519
لکوموتیو تراموا49511
لکوموتیو دیزلی49512
آهن راهلکوموتیو 49511
لوالي بلبرینگی42992
لوالي درب کمد42992
لوالي ساده42992
لوالي کابینت42992
)فایبرگالس(لوله 36320
الیه 5لوله 36320
لوله آزبست37570
لوله آهنی اپرال با مقطع غیر مدور41288
لوله آهنی اپرال با مقطع مدور41287
غیر مدورلوله آهنی سفید با مقطع 41288
لوله آهنی سفید با مقطع مدور41287
لوله آهنی سیاه با مقطع غیر مدور41288
لوله آهنی سیاه با مقطع مدور41287
لوله آهنی گالوانیزه با مقطع غیر مدور41288
لوله آهنی گالوانیزه با مقطع مدور41287
لوله از آلیاژهاي نیکل41524
)پلی کریت(استر  و رزین پلیلوله از مواد کانی 37990
لوله از نیکل غیر ممزوج41524
لوله اگزوز خودرو49129
کشی داخلی، از فلزات پایه پذیر براي لوله لوله انعطاف42999
)پالستیکی(لوله بازکن 36990
خدمات تأسیسات -لوله بازکنی94120
لوله بتونی غیر مسلح37560
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لوله بتونی فاضالب37550
لوله بتونی مسلح37550
اتیلن دوجداره لوله پلی36320
بوتیلن لوله پلی36230
)لوله خرطومی(لوله پی وي سی 36320
لوله پی وي سی دوجداره36320
لوله تراشه با کابل48150
لوله تراشه بدون کابل48150
سازي جوش داده شده از درازا در حفاري نفت و گاز لوله جداره41287
سازي در حفاري نفت و گاز لوله جداره41286
کاري شده، از فوالد شود، جوش لوله جداري و لوله استخراج، از نوعی که براي حفاري نفت و گاز استفاده می41286
والدشود، بدون درز، از ف لوله جداري، لوله استخراج و لوله حفاري، از انواعی که در حفاري نفت و گاز استفاده می41282
لوله چدنی با مقطع غیر مدور41288
لوله چدنی با مقطع مدور41287
نزن براي حفاري براي نفت یا گاز لوله حفاري از فوالد زنگ41282
لوله خرطومی جاروبرقی36320
شویی شویی و ظرف لوله خرطومی لباس36320
کاري شده، از فوالد شود، جوش استفاده میلوله خط از نوعی که براي خطوط لوله نفت و گاز 41285
لوله رابط دیالیز48150
لوله سفالی37360
لوله سیمانی با الیاف مصنوعی37570
اینچ به باال  8لوله محافظ در حفاري براي نفت و گاز با سایر مقطع عرضی غیر مدور با قطر خارجی از 41288
اینچ 8گاز با سایر مقطع عرضی غیر مدور با قطر خارجی تا لوله محافظ در حفاري براي نفت و 41288
اینچ با باال  8لوله محافظ در حفاري براي نفت و گاز با قطر خارجی از 41287
لوله محافظ در حفاري براي نفت و گاز با مقطع عرضی مدور از آهن یا فوالد غیر آلیاژي41287
متر  با مقطع عرضی مدور از آهن یا فوالد غیر آلیاژي با قطر خارجی بیش از یک سانتی لوله محافظ در حفاري براي نفت و گاز41287

اینچ 8تا قطر 
متر و کمتر لوله محافظ در حفاري براي نفت و گاز با مقطع عرضی مدور از آهن یا فوالد غیر آلیاژي با قطر خارجی یک سانتی41287
اینچ با باال 8با مقطع عرضی مدور از سایر فوالدهاي آلیاژي با قطر خارجی از لوله محافظ در حفاري براي نفت و گاز 41287
اینچ 8لوله محافظ در حفاري براي نفت و گاز با مقطع عرضی مدور از سایر فوالدهاي آلیاژي با قطر خارجی تا 41287
نزن لوله محافظ در حفاري براي نفت و گاز با مقطع عرضی مدور از فوالد زنگ41287
اینچ با باال 8نزن با قطر خارجی از  لوله محافظ در حفاري براي نفت و گاز با مقطع عرضی مدور از فوالد زنگ41287
اینچ به باال  8لوله محافظ در حفاري براي نفت و گاز با مقطع عرضی مربع یا مستطیل با قطر خارجی از 41288
اینچ  8مقطع عرضی مربع یا مستطیل با قطر خارجی تا لوله محافظ در حفاري براي نفت و گاز با 41288
اینچ به باال 8نزن حفاري براي نفت یا گاز با قطر خارجی  لوله محافظ و لوله حفاري جوش داده شده از فوالد زنگ41286
اینچ 8تا نزن حفاري براي نفت یا گاز با قطر خارجی  لوله محافظ و لوله حفاري جوش داده شده از فوالد زنگ41286
)کور(لوله مقوایی 32199
گري غیر ریخته - لوله و اتصاالت از فوالد41261
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اتیلن لوله و اتصاالت پلی36320
پروپیلن لوله و اتصاالت پلی36320
)پلیکا(لوله و اتصاالت پی وي سی 36320
لوله و اتصاالت سرامیکی37360
لوله و اتصاالت سفالی37360
و اتصالت آزبستیلوله 37570
لوله و پروفیل توخالی41284
لوله و شلنگ از کائوچوي ولکانیزه سفت نشده36230
از نیکل) کوپلینگ، زانویی، مهره و ماسوره(کشی  لوله و لوازم یا اتصاالت لوله41524
از روي) کوپلینگ، زانویی، مهره و ماسوره(کشی  لوله، لوازم و اتصاالت لوله42999
هاي توخالی از چدن ها و پروفیل لوله41291
هاي آلومینیومی لوله41536
)جهت سدهاي خاکی(سنج  هاي انحراف لوله48253
هاي برنجی لوله41516
هاي پزشکی لوله48150
هاي چدنی لوله41291
متر از آهن یا فوالد اندودشده میلی 4/406هاي خطی نفت و گاز با سطح مقطع عرضی مدور با فطر خارجی بیش از  لوله41285
گیري بدون هوا هاي خون لوله48150
هاي دوجداره براي ترمز لوله49129
اي آزمایشگاهی هاي شیشه لوله37195
وسیله خدمات دفع فاضالب به -هاي فاضالب لوله94110
)لوله گاز(هاي فوالدي و آهنی بدون درز سیاه  لوله41281
هاي فوالدي و آهنی درزدار سیاه لوله41286
هاي قابل انحنا از آهن یا فوالد با یا بدون ملحقات لوله42999
هاي قابل انحنا از سایر فلزات معمولی با یا بدون ملحقات لوله42999
هاي کامپوزیت از رزین اپوکسی و الیاف شیشه لوله36320
اتصاالت مربوط از جنس فلز با آستري مواد عایقهاي برق و  هاي محافظ سیم لوله46940
هاي مسی لوله41516
هاي عمیق هاي یو پی وي سی مخصوص جدار چاه لوله36320
لونگان01319
لیپتون35110
هاي آن ها و فراورده لیتوپون و سایر پیگمان34340
لیچی01319
لیدوکائین پایه35220
لیدوکائین هیدروکلراید35220
لیزنین35260
لیزین و استرهاي آن35220
لیف نارگیل01929
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لیف و کیسه27190
)موتوردار(لیفتراک 43530
لیفتراک برقی43530
دار لیفتراک چنگک43530
لیفتراک دستی43530
لیگنیت11040
لیگنیت یا پیت33100
لیمو و لیموترش خشک شده21419
)اورکا(لیموترش 01322
)شیراز(لیموترش 01322
)لیسبون(لیموترش 01322
لیموشیرین01322
لیمونیت طبیعی16120
لیمیت سوئیچ46212
لینتر پنبه21600
لیندا01961
)پوش نوعی کف(لینولیوم 38930
لینیت11040
)پالستیکی(لیوان 36940
لیوان از مقوا یا کاغذ32199
لیوان بلور37193
اي لیوان شیشه37193
لیوان کریستال37193
الشعیر گازدار ماء24310
مات کبالت41601
مات نیکل41421
ماتا کوسینگ01319
ماتریس و مستر براي تولید صفحه، ضبط نشده47590
هاي مس مات41411
)البستر(مادر میگو 04210
فاز مادگی برق تک46212
فاز مادگی برق سه46212
مادگی قزن قفلی42997
مادگی منگنه فلزي42997
ماده اولیه کاغذ پوشک32131
ماده اولیه کاغذ حوله32131
ماده اولیه کاغذ دستمال توالت32131
ماده اولیه کاغذ دستمال صورت32131
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هاي بهداشتی بوکننده فاضالب و سرویس ماده بی35331
مادیان02130
مارانت01961
مارانتا01599
مارپیچ فرمان خودرو49129
مارچوبه01211
جز در سرکه یا جوهر سرکه داري شده به مارچوبه نگه21399
مارماالد21494
صورت منجمد مارماهی به21210
مارن15200
ماژیک38911
ماساژور طبی غیر برقی48160
ماست پاستوریزه22230
دار ماست خامه22230
اي ماست میوه22230
ماستیک آسفالت37940
هاي صنعتی ماستیک35110
ماسک صنعتی36270
ماسک گیاهی35323
ماسک محافظ صفحه مونیتور45290
)مصرف پزشکی(بار مصرف  ماسک یک48150
ماسوره پالستیکی36490
ماسوره چوبی31914
ماسوره مقوایی32199
ماسه استاندارد37990
ماسه بادي15310
ماسه بادي کوهی15320
دار ماسه چسب37990
گري ماسه ریخته16390
ماسه شسته15310
ماسه شسته کوهی15320
ماسه شکسته15310
ماسه شکسته کوهی15320
ماسه شور حلزونی44440
ماسه نسوز16390
خدمات -ها پاشی جاده پاشی و نمک ماسه94510
ماش حبوبات01709
ماشک01919
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تراش و پرداخت شیشه CNCماشین 44221
نشانی ماشین آتش49119
تن در ساعت 120پزي  ماشین آسفالت44440
تن 80تا  60پزي  ماشین آسفالت44440
تن 100تا  80پزي  ماشین آسفالت44440
ماشین آهارزنی پارچه44629
ماشین اره تیزکن44216
ماشین اره فلزبر44216
ماشین اره مدور فلزي44216
بازي بچه ماشین اسباب38510
ماشین اسپارک44211
ماشین استخراج سلولز از کاه جهت مقوا44913
)کن پارچه خشک(ماشین استنتر 44622
ماشین استیچ باندینگ44613
)ایستاده(شمار  ماشین اسکناس45160
)رومیزي(شمار  ماشین اسکناس45160
گیري چرم ماشین اندازه44630
ماشین بازکن چرم44630
)تافتینگ(ماشین بافت موکت کات 44629
ماشین بافت موکت نمدي44629
ماشین بافندگی کشباف44613
)بافت تار و پودي(ماشین بافندگی معمولی 44612
ماشین بذرپاش44113
ماشین بذرکار44113
قطعات مکانیکیماشین براي باالنس کردن 48269
ماشین برداشت پیاز44126
ماشین برداشت ریشه یا غده44126
ماشین برش با فشار آب44211
ماشین برش الستیک44915
کوبی ماشین برنج44513
بندي علوفه ماشین بسته44125
ماشین بیل بکهو44112
ماشین بیلر کاه و علوفه44125
زن ماشین بیل44112
ماشین پرداخت پارچه44629
ماشین پرفراژ45160
ماشین پرکن مواد غذایی43921
کنی ماشین پسته پوست44513
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کنی ماشین پسته خشک44513
گیر برنج ماشین پوست44513
اتوماتیک فلزات تراش تمام ماشین پیچ44213
تراش دستی فلزات ماشین پیچ44213
ماشین پیکاپ بیلر44125
فلزات) CNC(ماشین تراش اتوماتیک 44213
فلزات) NC(ماشین تراش با کنترل عددي 44213
منظوره فلزات ماشین تراش تک44213
فلزات 25Aاتوماتیک تک دور  ماشین تراش تمام44213
فلزات 30Aاتوماتیک دو دور  ماشین تراش تمام44213
ماشین تراش رومیزي فلزات44213
شیشه عینکماشین تراش 44221
تراش کاروسل فلزات ماشین 44213
اتوماتیک فلزات ماشین تراش نیمه44213
)دایکاست(ماشین تزریق آلومینیوم 44310
پایی ماشین تزریق دم44630
کن زمین ماشین تسطیح44112
بندي تخم مرغ ماشین تفکیک و درجه44127
بندي میوه ماشین تفکیک و درجه44127
ماشین تمیزکردن تخم مرغ44127
ماشین تمیزکردن میوه44127
)خانگی(ماشین تولید پاپکورن 44817
ماشین تولید پوشال کولر44222
ماشین تولید نایلون و نایلکس44915
دانه درشتدوزي یا تور  دوزي، پارچه تزئینی، پارچه سوزن ماشین تولید نخ فانتزي مارپیچ، پارچه توري، تور، پارچه گل44613
ماشین جالي کفش44630
عددي 100000کشی  ماشین جوجه44193
عددي 144کشی  ماشین جوجه44193
عددي 84کشی  ماشین جوجه44193
ماشین جوش فارسیبري44241
کاري القایی ماشین جوش44241
ماشین چاپ نایلون و سلوفان44914
)پرفراتور(کن  ماشین چاله44112
تراش دنده ماشین چرخ44216
ماشین حصار توري44217
ماشین خانکش44216
ماشین خرد کردن و سنگ و کلوخه معدنی44440
ماشین خردکردن پول43934
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زنی ماشین خشت44440
کشی ماشین خشت44440
شویی ماشین خشک44622
کیلوگرم پارچه کتانی خشک 10از اي، با ظرفیت بیش  کن الیاف پارچه و اقالم پارچه ماشین خشک44622
کن چرم ماشین خشک44630
کن خانگی ماشین خشک44812
کن نخ ماشین خشک44629
کن فلزات ماشین خم44217
ماشین خودکار فروش روزنامه43934
گذار دستی ماشین دانه44113
ماشین دنده فلزات44216
تراش ماشین دنده44216
پرده عمومیماشین دوخت 44621
ماشین دوخت پالستیکی44915
ماشین دوخت صحافی44914
ماشین دوک پیچ44611
)نخ(ماشین دوک پیچی 44611
ماشین دوالتاب44611
ماشین دوالکن44611
)نخ(ماشین رنگرزي 44629
ماشین رنگرزي پارچه44629
ماشین رنگرزي چرم44630
)اندود کردن پارچه(ماشین روکش کردن پارچه 44629
بافی زنی یا منگوله ماشین ریشه44613
)اوپن اند(ماشین رینگ 44629
کن ماشین زمین صاف44112
بدون اپراتور -ماشین زیراکس، خدمات اجاره73123
گیر ماشین سبوس44513
تراش فلزات ماشین سري44213
ماشین سفیدگري پارچه44629
)براي محصوالت سراجی(زنی  سنبادهماشین 44630
بري ماشین سنگ44232
کوبی ماشین سنگ44232
کاري فلزات ماشین سوهان44216
ماشین شاکار برنج44113
زن ماشین شخم44112
ماشین شست و شوي پارچه44629
)البسه(ماشین شست و شوي صنعتی 44629
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)نخ(ماشین شل پیچی 44611
کش شنماشین 44112
)فارویر(ماشین شیارزن 44112
ماشین شیردوشی ثابت44131
ماشین شیردوشی سیار44131
تراش فلزات ماشین صفحه44213
شویی خانگی ماشین ظرف44812
ماشین عمودي تراش کاروسل اتوماتیک فلزات44213
کار ماشین عمیق44113
اپراتوربدون  -ماشین فتوکپی، خدمات اجاره73123
تراش فلزات ماشین فرز صفحه44214
ماشین فرز فلزات44214
ماشین فرز کپی فلزات44214
)سازي حلبی(دهی فلزات  ماشین فرم44217
شویی ماشین قالی44629
ماشین قیرپاش44440
ماشین کاردینگ پنبه44611
)کن زن و علف شخم(ماشین کالتیواتور 44112
تراش فلزات کپیماشین 44213
شکن ماشین کلوخ44112
ماشین کودپاش44114
پزي ماشین گچ44440
ماشین گردبري چوب44222
شور ماشین گندم44128
اتوماتیک شویی تمام ماشین لباس44812
شویی صنعتی ماشین لباس44622
اتوماتیک شویی نیمه ماشین لباس44812
کیلوگرم پارچه کتانی خشک 10ظرفیت بیش از شویی، با  ماشین لباس44622
ساز ماشین لپه44513
زنی ماشین لش44630
ماشین لویس44630
شویی ماشین ماسه44440
ماشین مرغ پرکنی44516
)سراجی(ماشین منگنه 44630
ماشین منگنه کاه و علوفه44125
)پرس دستی چهار نفره(ساب  ماشین موزائیک44232
ماشین نشاکار44113
ماشین نقش تمبر45141



      (CPC) 636

     
کار ماشین نهال44113
تابکننده پنبه ماشین نیم44611
کن ماشین وجین44112
آالت آردسازي ماشین44513
سازي آالت آسفالت ماشین44430
سازي خمیر کاغذ از کاغذهاي باطله آالت آماده ماشین44913
سازي طیور آالت آماده ماشین44516
سازي، دباغی و نقش انداختن روي پوست یا چرم آالت آماده ماشین44630
اپراتور  بدون - ، خدمات اجاره)جز کامپیوتر به(اداري   آالت ماشین73123
اپراتور  بدون -  ، خدمات کرایه)جز کامپیوتر به(اداري   آالت ماشین73123
ریزي آالت بتون ماشین44440
براي میعان هوا یا گازآالت  ماشین43911
، جعبه، کیسه یا سایر ظروف)کنسرو(آالت برچسب زدن بطري، قوطی  ماشین43921
زنی آالت برچسب ماشین43921
آالت برداشت برنج ماشین44129
آالت برداشت پنبه ماشین44129
آالت برداشت ذرت ماشین44129
آالت برداشت زیتون ماشین44129
آالت برداشت محصول ماشین44129
سنگ یا صخره و حفر تونل آالت برش زغال ماشین44412
بندي کردن آالت بستن و آب ماشین43921
، جعبه، کیسه یا سایر ظروف)کنسرو(آالت بستن یا کیپ کردن بطري، قوطی  ماشین43921
سازي آالت بستنی ماشین44132
بندي بطري آالت بسته ماشین43921
اتوماتیک بندي تمام آالت بسته ماشین43921
بندي جعبه آالت بسته ماشین43921
بندي چند کاره آالت بسته ماشین43921
بندي روغن موتور ماشین آالت بسته ماشین43921
بندي صنایع غذایی آالت بسته ماشین43921
هاي دارویی بندي قرص آالت بسته ماشین43921
بندي قوطی بسته آالت ماشین43921
بندي کیسه آالت بسته ماشین43921
زنی آالت بلوک ماشین44440
آالت پر کردن بطري ماشین43921
، جعبه، کیسه یا سایر ظروف)کنسرو(آالت پر کردن بطري، قوطی  ماشین43921
آالت پر کردن ظروف ماشین43921
آالت پر کردن قوطی ماشین43921
پرورش زنبور عسل آالت ماشین44198
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)فلزي(سازي  آالت پروفیل ماشین44310
سازي آالت پفک ماشین44513
کنی آالت پنبه پاک ماشین44611
)چغندر قند(آالت تبخیر  ماشین44516
)نیشکر(آالت تبخیر  ماشین44516
آالت تزریق پالستیک ماشین44915
آالت تصفیه روغن ماشین44516
آالت تصفیه نمک معدنی و دریایی ماشین44440
)غبارگیري(کننده هوا  آالت تصفیه ماشین43914
آالت تکمیل نخ ماشین44611
آالت تمیزکردن یا خشک کردن بطري یا سایر ظروف ماشین43921
هاي محاسب آالت توزین با دستگاه ماشین43922
لیمو آالت تولید آب  ماشین44191
آالت تولید آجر ماشین44440
آالت تولید اسید چرب ماشین44516
نبات و نقل آالت تولید انواع آب ماشین44516
آالت تولید انواع توتون ماشین44517
آالت تولید انواع سیگار ماشین44517
نبات آالت تولید انواع شیرینی و آب ماشین44516
آالت تولید انواع نخ مصنوعی ماشین44611
آالت تولید پاکت ماشین44913
آالت تولید پودر کاکائو ماشین44516
آالت تولید پوشک و نوار بهداشتی ماشین44913
آالت تولید جعبه کارتن ماشین44913
آالت تولید خوراک دام و طیور ماشین44516
کش آالت تولید دست ماشین44915
آالت تولید دستمال کاغذي ماشین44913
ها آالت تولید روغن از چربی ماشین44516
هاي نباتی آالت تولید روغن ماشین44516
آالت تولید سرامیک ماشین44440
آالت تولید شیلنگ ماشین44915
اي یا شکلی صورت قطعه هاي غیر بافتی به آالت تولید صنعتی یا پرداخت نمد یا پارچه ماشین44629
د حبهآالت تولید قن ماشین44516
آالت تولید قند کله ماشین44516
آالت تولید کاشی ماشین44440
آالت تولید کاغذ ماشین44913
آالت تولید کاله نمدي ماشین44629
هاي کاغذ آالت تولید کیسه ماشین44913
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آالت تولید گچ تحریر ماشین44440
آالت تولید لوله ماشین44218
مقواآالت تولید  ماشین44913
آالت تولید موزائیک ماشین44440
آالت تولید میخ ماشین44217
آالت تولید نئوپان ماشین44222
پروپیلن هاي پلی آالت تولید نخ ماشین44611
شود آالت تولید یا تعمیر انواع کفش و پاپوش یا سایر اقالمی که از پوست یا چرم تهیه می ماشین44630
تهویه هواآالت  ماشین43912
نبات آالت تهیه انواع آب ماشین44516
آالت تهیه انواع شیرینی ماشین44516
آالت تهیه شکالت ماشین44516
آالت تهیه شکالت و کاکائو ماشین44516
آالت تهیه شیره چغندر ماشین44516
نبات آالت تهیه شیرینی و آب ماشین44516
جات آردي شیرینیآالت تهیه  ماشین44516
آالت تهیه قند و شکر ماشین44516
آالت تهیه کاکائو ماشین44516
سازي خوراک حیوانات آالت تهیه و آماده ماشین44192
آالت جدا کننده مواد ماشین44440
کشی آالت جوجه ماشین44193
آالت چاپ ماشین44914
آالت چاپ پارچه ماشین44629
چاپ نخ آالت ماشین44629
آالت چاپ ورقی اداري ماشین45150
کن آالت چاي خشک ماشین44518
سازي آالت چاي ماشین44515
سازي آالت چرم ماشین44630
180سازي مدل  آالت چرم ماشین44630
بري آالت چوب ماشین44222
چینی آالت حروف ماشین44914
ریزي آالت حروف ماشین44914
آالت حفاري خشکی ماشین44412
آالت حفاري دریایی ماشین44412
آالت حفاري روتاري ماشین44412
آالت حفاري و معدنی ماشین44412
آالت خرد کردن مواد ماشین44440
آالت خط تولید چیپس ماشین44516
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آالت خط تولید رب ماشین44516
آالت خط تولید سوسیس و کالباس ماشین44516
زمینی هاي سیب آالت خط تولید فراورده ماشین44516
آالت خط تولید کمپوت ماشین44516
آالت خط تولید ویفر ماشین44516
کشی آالت خط ماشین44430
آالت در کپسول قرار دادن ماشین43921
بندي پسته آالت درجه ماشین44127
بندي خشکبار آالت درجه ماشین44127
بندي کشمش آالت درجه ماشین44127
بندي ماهی و میگو آالت درجه ماشین44127
بندي میوه آالت درجه ماشین44127
سازي  آالت دفترچه ماشین44913
، سرندزنی، تفکیک، شستن، خردکردن، نرم کردن، مخلوط کردن یا خمیرکردن و ورز دادن )بندي دانه(بندي  آالت رج ماشین44440

صورت جامد سنگ معدن یا سایر مواد معدنی بهخاک، سنگ، 
کشی آالت روغن ماشین44516
کشی کاکائو آالت روغن ماشین44516
کشی و تصفیه روغن آالت روغن ماشین44516
آالت روکش سیم و کابل ماشین44915
آالت روکش کردن الستیک خودرو ماشین44915
گري از ماسه ریختههاي  آالت ساخت قالب ماشین44440
آالت ساییدن مواد ماشین44440
)کفش و کیف و غیره(آالت سراجی  ماشین44630
آالت سرند کردن مواد ماشین44440
بري آالت سنگ ماشین44232
سازي آالت سوسیس و کالباس ماشین44516
سازي آالت سیمان ماشین44440
آالت شستن مواد ماشین44440
OM-521پزي  آالت شیرینی ماشین44515
فاز 4اتوماتیک  پزي تمام پزي و کلوچه آالت شیرینی ماشین44515
آالت صحافی ماشین44914
ها و  شامل چربی(سازي صنعتی یا تولید صنعتی غذا یا نوشیدنی  بندي نشده در جاي دیگر براي آماده آالت طبقه ماشین44516

)ها روغن
سازي و مانند آن بندي نشده در جاي دیگر براي کارهاي عمومی، ساختمان طبقهآالت  ماشین44430
اي مشتمل بر تغییر دما آوري مواد از طریق پروسه بندي نشده در جاي دیگر مخصوص عمل آالت طبقه ماشین43932
آوردن شیر آالت عمل ماشین44132
آوري پسته آالت عمل ماشین44516
آوري گوشت دامی عملآالت  ماشین44516
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آالت فراوري تنباکو و محصوالت دخانی ماشین44517
آالت قالب پالستیک ماشین44916
هاي شیشه آالت قالب ماشین44916
هاي الستیک آالت قالب ماشین44916
آالت قندسازي ماشین44516
آالت قیرپاشی ماشین44430
آالت کار با پالستیک ماشین44915
)ورق کارتن(سازي  آالت کارتن ماشین44913
آالت کارخانه آهک ماشین44440
آالت کارخانه سیمان ماشین44440
آالت کارخانه گچ ماشین44440
آالت کاشت کشاورزي ماشین44113
، جعبه، کیسه یا سایر ظروف)کنسرو(آالت کپسوله کردن بطري، قوطی  ماشین43921
کریستالیزاسیون شکرآالت  ماشین44516
سازي خاک آالت کشاورزي براي آماده ماشین44112
نشده، مواد آسترکشی  هاي معدنی، خمیر سرامیک، سیمان سخت ریزي سوخت دهی یا قالب سازي، شکل آالت کلوخه ماشین44440

صورت پودر یا خمیر و سایر مواد معدنی به) کاري کاري، سیمان گچ(
سازي روآالت کنس ماشین44516
آالت کیسه پرکنی ماشین43921
آالت گازدار کردن نوشابه ماشین43921
ها آالت گازدار کردن نوشیدنی ماشین43921
)آوري مواد غذایی براي عمل(شونده الکتریکی  آالت گرم ماشین44515
آالت الستیک درآور ماشین44919
آالت الستیک رویی خودرو ماشین44915
سازي آالت لبنیات ماشین44132
آالت ماکارونیسازي ماشین44516
داري آالت مرغ ماشین44194
آالت معدن ماشین44412
کاري چوب آالت منبت ماشین44222
)سیستم پشمی(آالت منسوجات ریسندگی  ماشین44611
آالت مورد استفاده در  جز ماشین حبوبات خشک بهآالت مورد استفاده در صنایع تولید آرد یا صنایع فراوري غالت و  ماشین44513

مزارع
سازي آالت موزائیک ماشین44440
اتوماتیک پزي تمام آالت نان ماشین44515
اتوماتیک پزي نیمه آالت نان ماشین44515
آالت نخ و طناب نایلونی ماشین44915
زنی  سازي، استخراج و گمانه برداري، کوبش، متراکم خاکبندي، تسطیح، تراش سطح،  آالت نقل و انتقال، شیب ماشین44427

بندي نشده در جاي دیگر، خودکششی، براي خاک، مواد معدنی و سنگ معدن طبقه
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داري زنبور عسل آالت نگه ماشین44198
داري مرغ و طیور آالت نگه ماشین44194
ساخته بتونی آالت و اجزاي خط کامل قطعات پیش ماشین44440
آالت و اجزاي خط کامل کمپوزیت ماشین44611
)گازي(کاري و برش  آالت و تجهیزات جوش ماشین44242
هاي صنعتی دام آالت و تجهیزات کشتارگاه ماشین44516
کاري برقی آالت و تجهیزات لحیم ماشین44241
کاري غیر برقی آالت و تجهیزات لحیم ماشین44242
ها ها براي جداسازي ایزوتوپ و اجزا و قطعات آن دستگاهآالت و  ماشین44919
آالت و وسایل برقی اسپري گرم فلزات یا کاربیدهاي کلوخه ماشین44241
کاري کاري سخت یا جوش کاري، لحیم آالت و وسایل برقی لحیم ماشین44241
جز فیلتر روغن، فیلتر بنزین و فیلتر هواي موتورهاي  سازي، براي مایعات یا گازها، به آالت و وسایل تصفیه یا خالص ماشین43914

سوز درون
کاري کاري سخت یا جوش کاري، لحیم آالت و وسایل غیر برقی لحیم ماشین44242
گرد پروفیل و لوله کاري، میل آالت ورق ماشین44218
آالت هیدروژنه کردن روغن نباتی ماشین44516
اپراتور  بدون - اند، خدمات اجاره بندي نشده دیگر طبقهدر جاي   آالتی که ماشین73129
اپراتور  بدون -  اند، خدمات کرایه بندي نشده در جاي دیگر طبقه  آالتی که ماشین73129
ابزار براي اره کردن فلز، کاربید فلزي کلوخه یا سرمت ماشین44216
کلوخه یا سرمتابزار براي برق انداختن فلز، کاربید فلزي  ماشین44216
ابزار براي بریدن فلز، کاربید فلزي کلوخه یا سرمت ماشین44216
گیري از فلز، کاربید فلزي کلوخه یا سرمت ابزار براي پلیسه ماشین44216
ابزار براي تیز کردن فلز، کاربید فلزي کلوخه یا سرمت ماشین44216
کلوخه یا سرمت زنی فلز، کاربید فلزي ابزار براي خان ماشین44216
تراشی ابزار براي دنده ماشین44216
یا قالویز کردن از طریق برداشتن یا زدودن فلز) حدیده(ابزار براي رزوه  ماشین44215
ابزار براي سنباده زدن فلز، کاربید فلزي کلوخه یا سرمت ماشین44216
سرمتابزار براي سنگ زدن فلز، کاربید فلزي کلوخه یا  ماشین44216
زنی دنده و پرداخت دنده ابزار براي سنگ ماشین44216
دهی فلز، کاربید فلزي کلوخه یا سرمت ابزار براي شکل ماشین44216
ابزار براي شیارزنی فلز، کاربید فلزي کلوخه یا سرمت ماشین44216
تراشی فلز، کاربید فلزي کلوخه یا سرمت ابزار براي صفحه ماشین44216
ابزار براي صیقل دادن فلز، کاربید فلزي کلوخه یا سرمت ماشین44216
پنبه، استخوان، الستیک سخت، پالستیک سخت و مواد سخت مشابه ابزار براي کار روي چوب، چوب ماشین44222
روي شیشهابزار براي کار روي سنگ، سرامیک، بتون، سیمان آزبستی یا مواد معدنی مشابه، یا براي سردکاري  ماشین44221
کاري قالبی کاري یا پرس کاري، پتک  ابزار براي کار روي فلز از طریق کوره ماشین44217
فلزات) پرداخت(تراشی و فرزکاري  ابزار براي مته زدن، سوراخ ماشین44251
برداشتن یا زدودن موادبندي نشده در جاي دیگر براي کار روي فلز، کاربید کلوخه یا سرمت، بدون  ابزار طبقه ماشین44218
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صورت خم کردن، تا زدن، صاف کردن، تخت کردن، قیچی کردن، سوراخ کردن یا شکاف دادن ابزار کار روي فلز به ماشین44217
اپراتور  بدون -  ابزار، خدمات اجاره ماشین73129
اپراتور  بدون -  ابزار، خدمات کرایه ماشین73129
یکیتحریر الکترون ماشین45110
برقی تحریر تمام ماشین45110
تحریر دستی ماشین45110
برقی تحریر نیمه ماشین45110
بدون اپراتور -تحریر، خدمات اجاره ماشین73123
بدون اپراتور -تحریر، خدمات کرایه ماشین73123
حساب با نوار خروجی ماشین45130
حساب جیبی ماشین45130
رومیزيحساب  ماشین45130
حساب نوري ماشین45130
هاي الکترونیک حساب ماشین45130
اي ها براي سوار کردن المپ، لوله یا والو یا حباب تولید نور آذرخشی الکتریکی یا الکترونیکی در غالف شیشه ماشین44919
سایر خواص مکانیکی فلزات پذیري یا ها براي آزمایش استحکام، مقاومت، فشارپذیري، کشش ها و دستگاه ماشین48262
)تخت(هادي، مدارهاي مجتمع یا صفحات نمایش فلت  هادي، قطعات نیمه هاي تولید باول و ویفر نیمه ها و دستگاه ماشین44918
تمام خودکار یا قسمتی خودکار) از جمله قوس پالسمایی(کاري فلزات با قوس الکتریکی  هاي جوش ها و دستگاه ماشین44241
کاري فلزات با مقاومت الکتریکی تمام خودکار یا قسمتی خودکار هاي جوش ها و دستگاه ماشین44241
هاي ویژه آزمایش غیر فلزات ها و دستگاه ماشین48253
هاي ویژه آزمایش محصوالت نساجی ها و دستگاه ماشین48253
لزاتهاي ویژه آزمایش میزان سختی و سایر خواص ف ها و دستگاه ماشین48253
)روي پاکت نامه(هاي آدرس نویس  ماشین45160
سازي الیاف پارچه یا تولید نخ پارچه هاي آماده ماشین44611
و مانند آن  هاي بافت معمولی، بافت کش سازي نخ پارچه براي استفاده در ماشین هاي آماده ماشین44611
اي آماده پارچههاي اشباع نخ و الیاف پارچه و اقالم  ماشین44629
)ماشین تزریق پالستیک(هاي اکسترودینگ  ماشین44915
هاي الصاق و جداسازي تمبر پستی ماشین45160
هاي بافت فرش ماشینی ماشین44612
اي هاي پنبه هاي بافندگی پارچه ماشین44612
هاي بافندگی کشباف ماشین44613
پروپیلن پلیهاي  هاي بافندگی کیسه ماشین44612
هاي بافندگی گونی کنفی ماشین44612
هاي برش فلزات ماشین44216
ها هاي بستن، باز کردن، تا زدن، مهر و موم کردن و تفکیک نامه ماشین45160
هاي بوجاري ماشین44513
کننده هاي پاک ماشین43921
)با بخار آب(کننده  هاي پاک ماشین43921
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)اي فواره(کننده  پاکهاي  ماشین43921
کننده غالت هاي پاک ماشین44513
هاي پتوبافی ماشین44612
هاي پخت مواد غذایی ماشین44515
)روش شعله غیر مستقیم به (اتوماتیک  هاي پخت نان تمام ماشین44515
)روش شعله مستقیم به (اتوماتیک   هاي پخت نان تمام ماشین44515
)روش شعله غیر مستقیم  به(اتوماتیک  پخت نان نیمههاي  ماشین44515
)روش شعله مستقیم  به(اتوماتیک  هاي پخت نان نیمه ماشین44515
هایی مانند لینولیوم مورد استفاده قرار  پوش هاي پخش خمیر روي پارچه اصلی یا پوشش دیگري که در تولید کف ماشین44629

گیرد می
فلزاتهاي پرداخت  ماشین44216
هاي پرفراژ و منگنه ماشین45160
)سازي کفش رویه(سازي  هاي پستایی ماشین44630
هاي پیچیدن توپ یا طاقه پارچه، باز کردن توپ یا طاقه، تازدن و برش صاف یا برش زیگزاگی پارچه ماشین44629
هاي تزریق زیره کفش ماشین44630
اع بذر، غالت و حبوبات خشکبندي انو هاي تفکیک یا درجه ماشین44128
هاي تکثیر هکتوگراف و استنسیل ماشین45160
هاي تمیزکردن انواع بذر، غالت و حبوبات خشک ماشین44128
بندي سایر محصوالت کشاورزي هاي تمیزکردن، تفکیک یا درجه ماشین44127
بافی هاي توري ماشین44613
هاي تولید اسانس میوه ماشین44191
هاي تولید الیاف اپتیکی ماشین44919
هاي تولید بیسکویت ماشین44516
هاي تولید شکر از چغندر قند ماشین44516
هاي تولید شکر از نیشکر ماشین44516
هاي گوشتی هاي تولید فراورده ماشین44516
هاي تولید کنسانتره میوه ماشین44191
هاي تولید کیک ماشین44516
هاي تولید ماکارونی ماشین44516
هاي تولیدکننده پنیر ماشین44132
هاي تولیدکننده کره ماشین44132
سازي الیاف، ریسیدن، بافت معمولی، بافت  هاي مخصوص کشش الیاف، آماده هاي جانبی براي استفاده در کنار ماشین ماشین44614

و مانند آن   کش 
بافی هاي جوراب ماشین44613
هاي محاسباتی هاي جیبی با قابلیت ثبت، بازیابی و نمایش اطالعات و قابلیت ماشین45130
اي و نوع دفتري با استفاده از صفحات کاغذ صفحه  هاي چاپ افست با تغذیه ماشین45150
هاي حساب، غیر الکترونیک ماشین45141
داري هاي حساب ماشین45141
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)پالستیکیحصیر (هاي حصیربافی  ماشین44612
هاي خارزنی پتو ماشین44612
شویی هاي خشک ماشین44629
خدمات -اي سکه  هاي خودکار ماشین97110
هاي دفترداري ماشین45141
هاي دوخت سراجی ماشین44630
هاي رول کردن و پیچیدن پارچه ماشین44611
گري هاي ریخته ماشین44310
هاي ریسندگی ماشین44611
سازي کفش هاي زیره ماشین44630
فلزات) دریل(کاري  هاي سوراخ ماشین44214
)دوانی اسب(هاي مسابقه  بندي در پیست هاي شرط ماشین45141
هاي شستن، سفید کردن و رنگ کردن پارچه و نخ پارچه ماشین44629
هاي شمارش سکه ماشین45160
هاي شیردوش ماشین44131
افزار محاسباتی بلیت، فاقد سخت هاي صدور ماشین45160
هاي صدور فاکتور ماشین45141
سازي سازي یا کابل هاي طناب ماشین44919
زمینی آوري سیب هاي عمل ماشین44516
دار یا نورد هاي غلتک ماشین43933
بافی هاي فاستونی ماشین44612
اپراتور  بدون -، خدمات اجاره ، دانه هاي کاشت ماشین73121
هاي کاغذ خردکن ماشین45160
بافی هاي کتان ماشین44612
هاي کشباف تخت ماشین44613
هاي کشباف گرد ماشین44613
هاي کشیدن، پفکی و حجیم کردن و برش دادن مواد مصنوعی نساجی ماشین44611
پاشی هاي ماسه ماشین43923
گري هاي ماهیچه ریخته ماشین44310
بدون اپراتور -هاي محاسباتی، خدمات اجاره ماشین73123
بدون اپراتور -هاي محاسباتی، خدمات کرایه ماشین73123
هاي مداد تراش ماشین45160
هاي نواربافی ماشین44613
سازي هاي نوشابه ماشین44516
پرداز کامپیوتري هاي واژه ماشین45240
ماکابو01599
ماکادام15320
ماکادامیا پوست کنده21429
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ماکارونی23710
ماکت چوبی31914
ماکت فلزي42110
ماکسیما49113
ماکو چوبی31914
هاي بافندگی ماکوي ماشین44614
ماالکیت14210
ماالنگا01599
مالتا24320
مالتوز23210
مالون15130
و امالح آن) اسید باربی توریک(مالونیل اوره 35230
 خدمات -مامایی93191
مانتول34139
)نوعی اسانس نعنا(مانتول 35410
مانگوستان01316
مانوستات48269
مانیتول34139
مانیوک01592
ماوس45261
 ارتباطات  به  اداري دولت مربوط  خدمات -اي ماهواره91134
صید شده تازه -ماهی آزاد04120
منجمدصورت  ماهی آزاد به21210
زنده -)ایی کپور نقره(ماهی آزاد پرورشی 04119
صید شده تازه - ماهی آزاد دریاي خزر04120
زنده -ماهی آمور04119
صید شده تازه -برون ماهی ازون04120
صید شده تازه -ماهی اسبله04120
صید شده تازه -ماهی بنی04120
صید شده تازه -ماهی بیاه04120
صید شده تازه -پرستو ماهی04120
صورت منجمد ماهی پهن به21210
ماهی تزئینی اسکار04111
ماهی تزئینی انجل04111
ماهی تزئینی بادبان باله04111
ماهی تزئینی بارب دوخال04111
ماهی تزئینی بارب طالیی04111
)سبز(خط  ماهی تزئینی بارب نیم04111



      (CPC) 646

     
ماهی تزئینی بهشتی04111
ماهی تزئینی پالتی04111
ماهی تزئینی تایگرباب04111
پاش ماهی تزئینی تترا آب04111
ماهی تزئینی تترا امپراتور04111
ماهی تزئینی تترا بویین آیرس04111
ماهی تزئینی تترا پرچمی04111
باله ماهی تزئینی تترا خونین04111
خونی ماهی تزئینی تترا قلب04111
ماهی تزئینی تترا لیمویی04111
ماهی تزئینی تترا نئون04111
قرمز ماهی تزئینی چشم04111
دار ماهی تزئینی دانیو خال04111
ماهی تزئینی دانیو خرگوشی04111
شمشیري ماهی تزئینی دم04111
ماهی تزئینی دیسکاس04111
ماهی تزئینی زبرا دانیو04111
زا زندهماهی تزئینی 04111
ماهی تزئینی سیچالید پرچمی04111
ماهی تزئینی سیچالید جواهري04111
آتشی ماهی تزئینی سیچالید دهان04111
ماهی تزئینی سیچالید کوتوله04111
خري ماهی تزئینی سیچالید گوره04111
)شمشیري دم(ماهی تزئینی عالمت تعجب 04111
ماهی تزئینی فایتر04111
ماهی تزئینی کورید وراس برنزي04111
دار ماهی تزئینی کورید وراس خال04111
ماهی تزئینی کوي04111
)کت فیش(ماهی تزئینی گربه ماهی 04111
ماهی تزئینی گلدفیش04111
ماهی تزئینی گوپی04111
ماهی تزئینی گورامی آبی04111
ماهی تزئینی گورامی بوسنده04111
خال تزئینی گورامی سهماهی 04111
ماهی تزئینی گورامی صداساز04111
ماهی تزئینی گورامی عسلی04111
ماهی تزئینی گورامی کوتوله04111
ماهی تزئینی گورامی مرواریدي04111
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ماهی تزئینی گورامی معمولی04111
ماهی تزئینی مولی04111
صورت منجمد ماهی تن به21210
صید شده تازه -منقوش ماهی تون 04120
زنده -ماهی تیالپیا04119
صورت منجمد ماهی تیالپیا به21210
صید شده تازه -ماهی چمن04120
صید شده تازه -ماهی چیال04120
صید شده تازه -ماهی حسون04120
صید شده تازه -ماهی حلوا سفید04120
صید شده تازه -ماهی حلوا سیاه04120
صید شده تازه -خارو ماهی04120
ماهی خشک کرده21231
صید شده تازه -)برون ازون(ماهی دراکول 04120
ماهی دودي شده21232
صید شده تازه -ماهی راشگو04120
صید شده تازه -ماهی زرده04120
صید شده تازه -کن ماهی زمین04120
صید شده تازه -ماهی ساردین04120
صورت منجمد بهماهی ساردین 21210
صید شده تازه -ماهی سارم04120
صید شده تازه -ماهی سرخو04120
صید شده تازه -ماهی سس04120
صید شده تازه - ماهی سطح زیان درشت04120
صید شده تازه -ماهی سطح زیان ریز04120
صید شده تازه - ماهی سفید04120
زنده -ماهی سفید پرورشی04119
صید شده تازه -ابراهیم سلطان ماهی04120
صید شده تازه -ماهی سنگسر04120
صید شده تازه -ماهی سوس04120
صید شده تازه -ماهی سوف04120
صورت منجمد نیل به ماهی سوف21210
صید شده تازه - ماهی سوکال04120
صید شده تازه - ماهی سیباس آسیایی04120
صید شده تازه -ماهی سیم04120
صید شده تازه -ماهی شانک04120
صید شده تازه - کولی ماهی شاه04120
صید شده تازه -ماهی شعري04120
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ماهی شور21231
صید شده تازه -ماهی شوریده04120
صید شده تازه -ماهی شیپ04120
صید شده تازه -ماهی شیر04120
صید شده تازه -ماهی شیربوت04120
صید شده تازه -ماهی صافی04120
صید شده تازه -ماهی صبور04120
صید شده تازه -ماهی صبیتی04120
صید شده تازه -ماهی طالل04120
زنده -ماهی فیتو فاگ04119
صید شده تازه - ماهی قباد04120
صورت منجمد آال به ماهی قزل21210
صید شده تازه - ماهی کاراس04120
منجمد صورت ماهی کپور به21210
صید شده تازه -ماهی کپور دریایی04120
زنده -ماهی کپور سرگنده04119
زنده -ماهی کپور معمولی04119
زنده -)آزاد پرورشی(اي  ماهی کپور نقره04119
صید شده تازه -ماهی کفال04120
صید شده تازه -ماهی کفزیان04120
صید شده تازه -ماهی کفشک04120
صید شده تازه -کلمه ماهی04120
صید شده تازه -ماهی کوتر04120
صید شده تازه -ماهی کولی04120
صید شده تازه -ماهی کیلکا04120
صید شده تازه -ماهی گالیت04120
صید شده تازه -ماهی گواف04120
صید شده تازه -ماهی گیدر04120
صید شده تازه -ماهی گیش04120
صید شده تازه -مارلینماهی 04120
صید شده تازه -ماهی ماش04120
ماهی مرده غیر خوراکی21299
صید شده تازه -ماهی مرکب04291
نمک ماهی مرکب منجمد، خشک کرده، نمک زده یا در آب21261
صید شده تازه -ماهی مید04120
صید شده تازه -ماهی میکتوفیده04120
شده تازهصید  - ماهی هامور04120
صید شده تازه -ماهی هوور04120
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صید شده تازه -ماهی هوور مسقطی04120
صید شده تازه -اسبی ماهی یال04120
)غیر از فیله ماهی و گوشت ماهی به(ماهی، منجمد 21210
زنده -ماهیان بومی04119
گذار تزئینی ماهیان تخم04111
زنده -ماهیان خاویاري پرورشی04119
ماهیتابه برقی44817
صید شده تازه -هاي استخوانی ماهی04120
زنده -آبی هاي زنده گرم ماهی04119
صید شده تازه -هاي سردآبی ماهی04120
زنده -آبی هاي سرد ماهی04119
)براي لثه مصنوعی(مایع اکریلیک 35290
کننده چربی دست مایع پاک35334
مایع ترمز35490
مایع ترمز آماده35430
شویی مایع توالت35334
مایع جال35333
مایع شستشودهنده شابلون قبل از چاپ35334
مایع شستشوي لوستر35334
مایع شستشویی فرش و موکت35334
کن مایع شیشه پاک35334
شویی مایع ظرف35334
شوي مایع کف35334
کن مایع گاز پاک35334
شویی دستی لباسمایع 35322
شویی ماشینی مایع لباس35322
دار مایع مخصوص سطوح لعاب35334
مایع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمی35323
کننده البسه و الیاف مایع نرم35334
گیر مایع و پودر جرم35334
مایعات آماده شده براي ادوات هیدرولیکی انتقال نیرو35430
براي ذوب یخ مایعات آماده شده35430
مایعات براي ترمزهاي هیدرولیک35430
مایعات سفیدکننده35322
مایعات شوینده35322
مایکروفر44817
مایل48264
غیرکشباف -مایو شنا28236
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مایه پنیر23996
بندي شده مایه پنیر بسته23996
مایه خمیر23996
مایه خمیر و مایه پنیر23996
اجرایی  خدمات - مستقر در خارجمأخذ 91210
مبادله اوراق بهادار، خدمات عملیات71551
مبادله پول خارجی، خدمات71592
امور اجرایی خدمات -کارگر  مبادله91138
مبادله کاال، خدمات عملیات71551
مبدل استاتیک46122
مبدل موبایل به تلفن معمولی47223
هاي حرارتی مبدل43911
برداري معمولی به دیجیتال هاي دوربین نقشه مبدل48219
هاي دیسک به نوار و نوار به دیسک مبدل45289
مبردهاي واحدهاي تولید برق توسط بخار آب یا بخارهاي دیگر42330
مبلمان اداري چوبی38122
مبلمان اداري فلزي38121
 اداري، خدمات اجاره  مبلمان73123
 اداري، خدمات کرایه  مبلمان73123
مبلمان استیل38140
مبلمان چوبی مورد استفاده در آشپزخانه38130
مبلمان کشتی38111
اي پارچه -)بدون پایه(مبلمان منزل 38140
مبلمان وسایط نقلیه38111
مپروبامات35220
سولفیت سدیم متا بی34240
متاکوآلون35230
متام سدیم34669
متامید وفوس34160
)الکل متلیک(متانول 34139
)امینو اسید(متاینین 35260
خدمات مطب -متخصص قلب و عروق93122
اي متر پارچه48233
متر غیر فلزي48233
متر فلزي48233
متعلقات مجموعه اگزوز موتورسیکلت49941
متعلقات و لوازم جانبی خودرو49129
متفورمین34150
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متکا27180
خدمات آموزش -اي متوسطه حرفه92340
خدمات آموزش - متوسطه فنی92340
متوکاربامول35220
)پادزهر(متوکلوفال آنتیبادي 35260
پزشکی مته دندان48130
هاي حفاري مته42922
متیل استات34140
متیل پارابن34140
متیل سالیسیالت35210
باربیتالمتیل فنو 35230
متیل فنیدات34160
)کلرورمتان(متیل کلریاد 34110
متیل متاکریالت34120
)ستن(اتیلکتون  متیل34170
)اکسیدپروپیلن(اکسیران  متیل34170
متیلن34400
متیونین34160
خدمات -بخشی مجتمع خدمات توان93590
بازپروري  به  اداري مربوط  ، خدمات مجرمان91280
 بازداشت  به  اداري مربوط  ، خدمات مجرمان91260
مجسمه چوبی31913
مجسمه چینی37222
مجسمه سرامیکی37222
مجسمه کوچک و اشیاي تزئینی از چوب31913
مجسمه گچی37530
 خدمات - سازان مجسمه96320
هاي کوچک فلزي مجسمه42996
مجله پزشکی چاپ شده32420
تخصصی چاپ شدهمجله 32420
مجله خانه و زندگی چاپ شده32410
مجله سرگرمی چاپ شده32410
مجله سیاسی، اجتماعی چاپ شده32410
آموزشی غیر روزانه چاپ شده -مجله علمی32420
مجله علمی چاپ شده32420
مجله هنري، فرهنگی چاپ شده32410
مجله، با مطالب عمومی، چاپ شده32410
مجموعه اگزوز49129
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مجموعه اگزوز موتورسیکلت49941
مجموعه اگزوز موتورسیکلت و متعلقات49941
مجموعه انژکتور43151
کن مجموعه برف پاک46910
هاي تلویزیونی هاي کانال مجموعه برنامه84622
هاي رادیویی هاي کانال مجموعه برنامه84621
فرایندهاي صنعتی مجموعه خدمات مهندسی کارخانه و83322
ها هایی مانند آزبست از ساختمان ها با هدف زدودن و یا از بین بردن آالینده مجموعه خدمات و فعالیت94490
ها هایی مانند رادون از ساختمان ها با هدف زدودن و یا از بین بردن آالینده مجموعه خدمات و فعالیت94490
ها هایی مانند سرب از ساختمان ف زدودن و یا از بین بردن آالیندهها با هد مجموعه خدمات و فعالیت94490
مجموعه داشبورد خودرو49129
مجموعه سپر وسایل نقلیه49129
هاي از نوع مورد استفاده در خودروها، هواپیماها و  و سایر مجموعه سیم) وایر شمع ست(زنی  هاي سیستم جرقه مجموعه سیم46330

ها کشتی
مجموعه شیشه باالبر خودرو49129
شور خودرو مجموعه شیشه49129
مجموعه طبق ترمز خودرو49129
ها و تجهیزات کامپیوتر مجموعه کابل45290
مجموعه کامل درب بازکن46929
مجموعه کالچ و قطعات آن49129
مجموعه گاردان خودرو49129
مجموعه لوازم روشنایی46532
سیستم روغن) شلنگ( مجموعه لوله43252
هاي سیستم سوخت مجموعه لوله43252
مجموعه ماسک تنفسی36270
دارنده فرمان خودرو مجموعه نگه49129
مجموعه هواکش موتور خودرو43151
هاي روزانه یک ایستگاه براي پخش توسط دیگران عنوان سري برنامه هاي تلویزیونی به اي از برنامه مجموعه84622
هاي روزانه یک ایستگاه براي پخش توسط دیگران عنوان سري برنامه هاي رادیویی به اي از برنامه مجموعه84621
زن هاي جرقه هاي سیم براي شمع مجموعه46330
سازي، تغییر، تعدیل و استخراج اطالعات از دیتابیس افزار منتشرشده براي ذخیره هاي نرم مجموعه47813
محافظ اتو36980
محافظ الکترونیکی المپ47160
بندي دار پالستیکی جهت بسته محافظ حباب36490
ساالن محتواي آنالین مخصوص بزرگ84393
محتواي آنالین مضامین ویژه افراد بالغ، محتواي کامال سکسی منتشر شده یا پخش شده در اینترنت، شامل تصاویر، تصاویر 84393

هاي مجازي فعالیتهاي دو سویه و  زنده، فعالیت
هاي  هاي حجیم از آدرس ، که عبارت است از دیتابیس)موتورهاي جست و جو(گردي  هاي وب محتواي ارایه شده در درگاه84394
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هاي مناسب جست و جو اینترنتی و محتواهاي مختلف در قالب

)موتورهاي جست و جو(گردي  هاي وب ها یا درگاه محتواي پرتال84394
شده محتواي دیداري استریم84332
شده محتواي شنیداري استریم84322
)خودرو(هاي جریان  محدود کننده46910
نمایند هایی که با نیروي برق عمل می هاي ساعت دیواري، رومیزي و مانند آن براي آن محرک48440
هاي ساعت دیواري، رومیزي و مانند آن، کامل و سوارشده محرک48440
هاي ساعت مچی با کوک خودکار محرک48440
نمایند هایی که با نیروي برق عمل می هاي ساعت مچی براي آن محرک48440
گر اوپتوالکترونیکی هاي ساعت مچی فقط با نمایش محرک48440
اند توام شودتو گر مکانیکی می ها یک نمایش گر مکانیکی یا با ادواتی که با آن هاي ساعت مچی فقط با نمایش محرک48440
هاي ساعت مچی، جیبی و مانند آن، کامل و سوارشده محرک48440
هاي مچی، جیبی و مانند آن هاي غیر کامل سوارشده براي ساعت محرک48440
هاي مچی، جیبی و مانند آن براي ساعت) ها مجموعه کامل محرک(هاي کامل سوارنشده یا قسمتی سوارشده  محرک48440
هاي مچی، جیبی و مانند آن هاي ناتمام براي ساعت محرک48440
محصوالت آلی سینتتیک34310
محصوالت اتیل وینیل استات36940
محصوالت بازنشستگی، خدمات فروش71610
محصوالت بهداشتی آغشته شده35323
محصوالت بهداشتی کاغذي32193
صورت نوار محصوالت پالستیکی به36330
محصوالت پالستیکی صنایع برق و الکترونیک36960
کاري شده یا اندودشده با روي به طرق  متر یا بیشتر آب میلی 600نوردشده از سایر فوالدهاي ممزوج با پهناي  محصوالت تخت 41239

دیگر
ه یا اندودشده با روي به کاري شد متر یا بیشتر آب میلی 600نوردشده از سایر فوالدهاي ممزوج با پهناي  محصوالت تخت 41239

طریقه الکترولیت
متر یا بیشتر میلی 600دار شده با پهناي  هاي جهت محصوالت تخت نوردشده از سایر فوالدهاي ممزوج داراي دانه41233
متر میلی 600دار شده با پهناي کمتر از  هاي جهت محصوالت تخت نوردشده از سایر فوالدهاي ممزوج داراي دانه41233
ها  که بیش از نورد سرد روي آن) جز فوالد الکتریکی سیلیکونی و فوالد تندبر به(نوردشده از فوالد آلیاژي  محصوالت تخت 41224

متر میلی 600تر از  کارنشده، با پهناي کم
ها  ز نورد گرم روي آنکه بیش ا) جز فوالد الکتریکی سیلیکونی و فوالد تندبر به(نوردشده از فوالد آلیاژي  محصوالت تخت 41214

متر میلی 600تر از  کارنشده، با پهناي کم
ها کارنشده، با  ، که بیش از نورد سرد روي آن)جز فوالد الکتریکی سیلیکونی به(نوردشده از فوالد آلیاژي  محصوالت تخت 41223

متر یا بیشتر میلی 600پهناي 
ها کارنشده، با پهناي  ، که بیش از نورد گرم روي آن)ز فوالد الکتریکی سیلیکونیج به(نوردشده از فوالد آلیاژي  محصوالت تخت 41213

متر یا بیشتر میلی 600
بندي نشده در جاي دیگر، بیشتر کارشده نوردشده از فوالد آلیاژي، طبقه محصوالت تخت 41239
نوردشده از فوالد الکتریکی سیلیکونی محصوالت تخت 41233
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متر، کارشده در حد نورد گرم یا سرد میلی 600تر از  نوردشده از فوالد تندبر با عرض کم  محصوالت تخت41234
متر یا بیشتر میلی 4/75متر یا بیشتر به ضخامت  میلی 600نزن با پهناي  نوردشده از فوالد زنگ محصوالت تخت 41223
متر میلی 10تر یا بیشتر به ضخامت بیش از م میلی 600نزن با پهناي  نوردشده از فوالد زنگ محصوالت تخت 41213
متر میلی 3متر یا بیشتر به ضخامت کمتر از  میلی 600نزن با پهناي  نوردشده از فوالد زنگ محصوالت تخت 41213
متر میلی/. 5متر یا بیشتر به ضخامت کمتر از  میلی 600نزن با پهناي  نوردشده از فوالد زنگ محصوالت تخت 41223
متر یا بیشتر میلی 75/4متر به ضخامت  میلی 600نزن با پهناي کمتر از  نوردشده از فوالد زنگ محصوالت تخت 41214
متر میلی 75/4متر به ضخامت کمتر از  میلی 600نزن با پهناي کمتر از  نوردشده از فوالد زنگ محصوالت تخت 41214
متر میلی 600تر از  ها کارنشده، با پهناي کم از نورد گرم روي آننوردشده از فوالد ساده که بیش  محصوالت تخت 41212
متر یا بیشتر میلی 600ها کارنشده، با پهناي  نوردشده از فوالد ساده، که بیش از نورد سرد روي آن محصوالت تخت 41221
کاري نشده یا  نشده، آب نوردشده، روکش متر یا بیشتر، سرد میلی 600نوردشده از فوالد غیر ممزوج با پهناي  محصوالت تخت 41221

متر یا بیشتر میلی 3اندودنشده به ضخامت 
کاري نشده یا  نشده، آب متر یا بیشتر، سرد نوردشده، روکش میلی 600نوردشده از فوالد غیر ممزوج با پهناي  محصوالت تخت 41221

متر اندودنشده به ضخامت کمتر از نیم میلی
کاري نشده یا  نشده، آب متر یا بیشتر، سرد نوردشده، روکش میلی 600نوردشده از فوالد غیر ممزوج با پهناي  محصوالت تخت 41222

درصد وزنی کربن 25/0اندودنشده داراي کمتر از 
متر میلی 600محصوالت تخت نوردشده از فوالدهاي تندبر با پهناي کمتر از 41234
محصوالت تزئینی با کاشی نسوز37320
بندي نشده در جاي دیگر محصوالت خوراکی با منشأ حیوانی طبقه02930
محصوالت خوراکی که تنها در طبیعت وحشی وجود دارند03230
محصوالت ساخته شده از میکا37990
محصوالت سرامیکی حاوي اورانیوم ضعیف شده33630
محصوالت سرامیکی حاوي اورانیوم طبیعی33610
سرامیکی حاوي اورانیوم غنی شدهمحصوالت 33620
محصوالت سرامیکی نسوز آزمایشگاهی37291
دوزي محصوالت سوزن27220
جز ورنی، چسب و مانند آن؛ محصوالت مخلوط نشده براي کاربردهاي عکاسی،  محصوالت شیمیایی براي کاربردهاي عکاسی، به48342

شکل آماده مصرف فروشی به هاي معین یا عرضه براي خرده عرضه در نسبت
کننده رشد گیاه محصوالت ضد رویش و تنظیم34663
محصوالت ظریف خبازي از انواع شیرینی23410
اي محصوالت علوفه01919
متر میلی 600محصوالت فقط سرد نوردشده از سایر فوالدهاي ممزوج با پهناي کمتر از 41224
متر میلی 600نزن با پهناي کمتر از  زنگمحصوالت فقط سرد نوردشده از فوالد 41224
متر میلی 600محصوالت فقط گرم نوردشده از سایر فوالدهاي ممزوج با پهناي کمتر از 41214
محصوالت الستیکی براي پوشش کف36270
محصوالت الستیکی به شکل میله36220
محصوالت الستیکی به شکل میله باریکه36220
)مقاطع الستیکی(الستیکی به شکل میله پروفیل محصوالت 36220
صورت نوار محصوالت الستیکی به36220



      (CPC)  655

     
محصوالت الستیکی غیر ولکانیزه36220
)الستیک سخت(محصوالت الستیکی ولکانیزه 36220
بازي محصوالت مخصوص آتش35460
فروشی به شکل آماده مصرف معین یا عرضه براي خردههاي  محصوالت مخلوط نشده براي کاربردهاي عکاسی، عرضه در نسبت48342
صورت توپ دوزي شده به محصوالت نسجی الیه27999
متر  میلی 4متر و ضخامت  میلی150محصوالت نوردشده از چهار طرف یا نوردشده در دستگاه شیاردار بسته با پهناي بیش از 41212

ستهصورت غیر طومار و بدون طرح و نقش برج یا بیشتر به
تمام به شکل طومار از آهن محصوالت نیمه41121
تمام به شکل طومار از فوالد محصوالت نیمه41121
خدمات -)ها هاي ویژه و دفن آن ریختن پسماندها در محفظه(سازي پسماندهاي خطرناک  سازي و ایزوله محفظه94322
هاي یاتاقان محفظه43320
محلب01690
الکالپیتوسمحلول بخور 35260
کننده الک ناخن محلول پاک35323
محلول پیچیدن مو35323
شویه محلول دهان35260
محلول شستشوي لنز چشم35260
محلول فر35323
محلول لوله بازکن35334
محلول موضعی35260
محلول همودیالیزم35260
محور خودرو و قطعات آن49129
جکی خودروصورت  محور کامیون به49129
محور و چرخ واگن و لکوموتیو49540
هاي پارکینگی داراي پوشش سطحی محوطه53211
محول بخور35260
محیط کشت خون35440
محیط کشت میکروبی35440
خدمات -بانی محیط94900
هاي کشت آزمایشگاهی محیط35440
)فایبرگالس(مخازن آب 36950
مخازن آلومینیومی42210
مخازن استیل جهت حمل مایعات42210
داري مایعات مخازن استیل جهت نگه42210
مخازن برج تقطیر42210
مخازن پاالیشگاهی42210
مخازن پالستیکی36490
مخازن تحت فشار42210
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مخازن دوجداره42210
مخازن ذخیره آب42210
مخازن ذخیره سوخت42210
گازوئیلمخازن ذخیره نفت و 42210
مخازن گاز فشرده یا مایع، از آهن، فوالد یا آلومینیوم42220
مخروط رازک01659
مخزن روغن ترمز خودرو49129
مخزن فلزي42210
جات مخلوط آب میوه و سبزي21329
مخلوط آهک و مارن15200
مخلوط زایلین34110
جات منجمد مخلوط سبزي21319
مخلوط شن و ماسه15310
مخلوط کوهی آهکی15320
خیزي مخلوط نیترات آمونیوم و کربنات کلسیم فاقد قدرت حاصل34615
پزي ها و خمیرهاي مورد استفاده براي تولیدات نانوایی و شیرینی مخلوط23180
صورت محلول در آب با آمونیاک هاي اوره و نیترات آمونیوم به مخلوط34619
مخمر آبجو23996
مداد38911
مداد آرایشی35323
مداد اتود38911
مداد سیاه38911
مداد شمعی38911
کن مدادپاک36270
مدادتراش جیبی45160
مدادتراش رومیزي45160
مدادرنگی38911
مدار مجتمع الکترونیک47160
 خدمات اداره -بازي  مدارس92912
خدمات -ورزشی  مدارس92912
 خدمات اداره -ورزشی  مدارس92912
مدل آموزشی آزمایشگاهی38996
مدل آموزشی ریاضی38996
شناسی مدل آموزشی زیست38996
مدل آموزشی فیزیک و شیمی38996
هاي آموزشی مدل38996
)موالژ آموزشی(هاي آناتومی بدن  مدل38996
)تفریحی(هاي کوچک شده  مدل38540
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خدمات - عمومی  اعتبارات  مدیریت91112
خدمات -حقوقی کارهاي ادبی  مدیریت96290
خدمات -حقوقی کارهاي هنري  مدیریت96290
مدیریت خدمات امانی71541
الزحمه یا قرارداد هاي بازنشستگی بر اساس حق هاي مالی صندوق مدیریت دارایی71640
هاي تجاري مدیریت عالمت85999
خدمات -موسیقیکارهاي   مدیریت96290
خدمات -ها گورستان  مدیریت97310
خدمات -هاي عمومی وام  مدیریت91112
خدمات -هاي ورزشی باشگاه  وسیله ورزشی به  وقایع  مدیریت96512
خدمات -مراقبت از بدن97290
خدمات -مراقبت از صورت و آرایش97220
خدمات - بستري در خانه  از مادران  مراقبت93210
 روزي از افراد کهنسال شبانه  مراکز  وسیله به  مراقبت93221
مراکز اصالح و تربیت نوجوانان93302
سوزي هاي زباله مراکز انباشت زباله و کوره53290
مراکز تصفیه اولیه و تصفیه کامل آب53253
مراکز تصفیه و پردازش مواد اتمی53290
مراکز دفع فاضالب53253
مراکز گردهمایی و تشکیل جلسه53129
مربا رژیمی21494
مرباجات21494
مرباجات میوه21494
مرباي آلبالو21494
مرباي بالنگ21494
مرباي به21494
مرباي بهارنارنج21494
فرنگی مرباي توت21494
مرباي زرشک21494
مرباي گیالس21494
مرباي هویج21494
خدمات -هاي صوتی و تصویري کردن و تنظیم جنبهمرتب 96131
مرجان و صدف و اشیا از این مواد38999
مرجان و محصوالت مشابه04910
مرزه01219
مرزه تابستانی و زمستانی01219
مرزه مرتعی01219
از  فرهنگی خارج  اطالعات  خدمات توزیع -مرزهاي ملی91210
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انواع نژادها -گذار مرغ اجداد تخم02151
انواع نژادها -مرغ اجداد گوشتی02151
مرغ برگر21176
انواع نژادها -)رنگی(مرغ بومی 02151
انواع نژادها -)محلی(مرغ بومی 02151
خس، تازه یا سرد مرغ بی21121
انواع نژادها - گذار و پولت مرغ تخم02151
دار مرغ شاخ02155
تازه یا سردبندي شده،  مرغ قطعه21121
انواع نژادها -مرغ گوشتی02151
نژاد آرین -مرغ الین گوشتی02151
انواع نژادها -)رنگی(مرغ مادر بومی 02151
انواع نژادها -)محلی(مرغ مادر بومی 02151
انواع نژادها - گذار مرغ مادر تخم02151
انواع نژادها -مرغ مادر گوشتی02151
بندي شده بستهمرغ منجمد 21141
مرغ و خروس انواع نژادها02151
انواع نژادها -)بومی(مرغابی 02151
مرفین سولفات35250
مرکب استنسیل35130
مرکب افست35130
مرکب چاپ رنگی35130
مرکب چاپ سیلک35130
مرکب چاپ ماوراء بنفش35130
مرکب نوشتن و ترسیم35490
خدمات -بخشی ذهنی توانمرکز آموزش و 93590
خط 5000تا  500مرکز تلفن 47223
خط 5000مرکز تلفن باالتر از 47223
خط 100مرکز تلفن تا 47223
مرکز تلفن دیجیتال47223
مرکز تلفن ردیفی47223
مرکز تلفن شهري47223
مرکز تلفن کاربر47223
و ماشین انتقال چند ایستگاهی، براي کار روي فلزات) ایستگاهی تک(کاري، ماشین واحد ساز  مرکز ماشین44212
مرکز یاب عدسی48324
خدمات مربوط به -ها کش ها و زه از آبریزگاه داري  مرمت و نگه94590
مرمر ساده فکی15120
مرمر ساده کوپ15120
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مرمر ساده گلدانی15120
مرمر ساده الشه15120
مرمر سبز فکی15120
مرمر سبز کوپ15120
مرمر سبز گلدانی15120
مرمر سبز الشه15120
مرمر سفید فکی15120
مرمر سفید کوپ15120
مرمر سفید گلدانی15120
مرمر سفید الشه15120
دار فکی مرمر گل15120
دار کوپ مرمر گل15120
دار گلدانی مرمر گل15120
دار الشه مرمر گل15120
مرمریت سفید فکی15120
مرمریت سفید کوپ15120
مرمریت سفید گلدانی15120
مرمریت سفید الشه15120
مرمریت سیاه فکی15120
مرمریت سیاه کوپ15120
مرمریت سیاه گلدانی15120
مرمریت سیاه الشه15120
مرمریت قرمز فکی15120
مرمریت قرمز کوپ15120
مرمریت قرمز گلدانی15120
مرمریت قرمز الشه15120
مرمریت لیمویی فکی15120
مرمریت لیمویی کوپ15120
مرمریت لیمویی گلدانی15120
مرمریت لیمویی الشه15120
کارنشده -مروارید پرورشی38210
کارنشده -مروارید طبیعی38210
مروارید مصنوعی تزئینی36990
مریم گلی01690
)کلپوره(مریم نخودي 01690
 اداره  به  اداري مربوط  خدمات -ها زندان  مزارع91280
 خدمات اداره -ها زندان  ویژه  مزارع91280
هاي غیر مسکونی مزارع مزرعه به معناي عام ساختمان53129
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مژه و ابروي عاریه از موي انسان یا حیوان38972
مس آند و کاتد41412
آند مس براي تصفیه یا مس41412
شده یا مس کاتد مس تصفیه41413
نشده مس تصفیه41412
مس خام41411
کوب شده، صنایع دستی مس فیروزه42999
زنی شده، صنایع دستی مس قلم42999
مس میناکاري شده، صنایع دستی42999
خدمات -مستخدم شخصی98000
مستکی03219
مستندات تحقیق و توسعه81400
مسقطی23670
مسواک38993
مسواک برقی44816
ها جز ساختمان هاي هواپیما و تأسیسات فرودگاهی مربوطه به مسیرهاي فرعی متصل به باند توقفگاه53213
مسیرهاي مخصوص دوچرخه53211
خدمات -مشاوره آموزشی92920
 خدمات -به مددجویان  مشاوره ازدواج93590
 خدمات - قید التزام  به  آزاد شدهافراد   مشاوره به93590
 خدمات - سرمیبرند  به  تعلیق  در دوره  افرادي که  مشاوره به93590
خدمات -اي پزشکی مشاوره93121
خدمات -اي پزشکی کودکان مشاوره93122
خدمات -شناسی عصب اي  مشاوره93122
مشتقات آلی هیدرازین یا هیدروکسیل آمین34150
مشتقات سولفونه، نیتراته یا نیتروزه استر تیوفسفریک34180
مشتقات سولفونه، نیتراته یا نیتروزه استر فسفریک34180
مشتقات سولفونه، نیتره یا نیتروژه34110
ها هاي آن هاي هالوژنی و نمک مشتقات فقط حاوي جانشین34139
مشتقات هالوژنه استر تیوفسفریک34180
هالوژنه استر فسفریکمشتقات 34180
مشعل با سوخت پودر43410
کاري مشعل جوش42921
کاري غیر برقی مشعل جوش44242
)سوز گازوئیل -گازسوز(مشعل دوکاره 43410
مشعل دیگ بخار43410
پاش مشعل سوخت43410
مشعل شوفاژ گازوئیلی43410
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مشعل شوفاژ گازي43410
مایع، سوخت جامد پودر شده یا سوخت گازمشعل کوره با سوخت 43410
مشعل گازوئیلی43410
مشعل گازي43410
سوز مشعل مازوت43410
مشعلی01961
مشمع طبی35270
گري شده یا پرس شده مصنوعات از آهن یا فوالد آهن42999
مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي42999
مصنوعات اوروسی31600
کاري شده کاري و منبت خاتممصنوعات 31913
مصنوعات سنگی37560
بندي نشده در جاي دیگر مصنوعات کریستال مایع طبقه48315
مصنوعات مفتولی42943
 هاي اجتماعی به خدمات کمک - دیدگان مصیبت93590
خدمات -اهدا شده با متقاضیان دریافت) اسپرم(هاي  مطابقت دادن نمونه93197
خدمات - اهدا شده با متقاضیان دریافت) بافت و اعضا(هاي  دادن نمونه مطابقت93197
خدمات -اهدا شده با متقاضیان دریافت) جنین(هاي  مطابقت دادن نمونه93197
خدمات -اهدا شده با متقاضیان دریافت) خون(هاي  مطابقت دادن نمونه93197
خدمات -مطب پزشکی تخصصی93122
خدمات -عمومیمطب پزشکی 93121
خدمات -مطب پوست و مو93122
خدمات -پزشکی مطب چشم93122
خدمات -مطب خون و انکولوژي93122
خدمات -پزشکی مطب دندان93123
خدمات -مطب ریوي93122
خدمات -مطب غدد و متابولیسم93122
خدمات -مطب کلیه و مجاري ادرار93122
خدمات -مطب گوارش93122
خدمات -مطب گوش، حلق و بینی93122
خدمات -مطب متخصص قلب و عروق93122
معابر ماشین رو محوطه منزل53211
خدمات -معادل آموزش کاردانی92919
خدمات -معادل آموزش کارشناسی ارشد کارکنان92919
خدمات -معادل آموزش کارشناسی کارکنان92919
خدمات داللیمعامالت اختیاري، موجودي، 71522
 بازاریابی منابع  به  اداري دولت مربوط  خدمات -معدنی91133
 تولید منابع  به  اداري دولت مربوط  خدمات -معدنی91133
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 ذخایر منابع  به  اداري دولت مربوط  خدمات -معدنی91133
 خدمات اطالعاتی دولت مربوط به منابع -معدنی91133
 امور منابع  اداره  به  پشتیبانی دولت مربوط  خدمات -معدنی91133
معرف آزمایشگاهی شامل آنزیم35440
هاي تشخیص بیماري یا آزمایشگاهی معرف35440
هاي شیمیایی معرف35440
هاي شیمیایی و آزمایشگاهی معرف35440
هاي مورد استفاده در تشخیص گروه خونی معرف35270
سرامیک و گرانیتسنگ، کاشی،  معرق37690
خدمات ارایه شده -)مستخدمین خانگی(هاي سرخانه  معلم98000
خدمات آموزش دبیرستان -معلولین92330
خدمات آموزش راهنمایی -معلولین92310
اجراي  به  اداري دولت مربوط  خدمات -نیروي کار در تحرک   ایجاد انگیزه سیاستی  معیارهاي 91138
اجراي  به  اداري دولت مربوط  خدمات -بیکاري  براي کاهش سیاستی   معیارهاي91138
مغز اتود38911
مغز خودکار38911
مغز مداد38911
مغزي قفل42992
مفتول آلومینیومی41533
مفتول از آلومینیوم41532
مفتول از آلیاژهاي نیکل41522
مفتول از آهن یا فوالد غیر آلیاژي41263
مفتول از روي41545
مفتول از سایر فوالدهاي ممزوج41267
نزن مفتول از فوالد زنگ41267
مفتول از قلع41547
مفتول از نیکل41522
مفتول از نیکل غیر ممزوج41522
مفتول تنگستن41602
خودرومفتول فنري مارپیچ مستحکم شده با وایر کریر مورد مصرف در ساخت نوار دور درهاي 42999
مفتول مسی41512
مفتول مولیبدنی41602
هاي مخابراتی مفصل46212
مقاطع فلزي42110
مقاومت تعادل براي المپ تخلیه46122
جز از جنس کربن هاي الکتریکی گرمایی، به مقاومت44818
کننده الکتریکی هاي گرم مقاومت44818
اداري دولت  خدمات - ارتباطات  به  مربوط  مقررات91134
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اداري دولت  خدمات - استانداردهاي ساختمان  به  مربوط  مقررات91133
 خدمات -فروشی عمده  تجارت  به  مربوط  مقررات91135
اداري دولت  خدمات -  حمل و نقل  به  مربوط  مقررات91134
 خدمات -فروشی خرده  به  مربوط  مقررات91135
)سنگین(سرامیکی مقره 37292
)غیر سنگین(مقره سرامیکی 37292
مقره سیلیکونی37292
هاي رزینی مقره36980
هاي عایق برق از شیشه مقره37197
مقنعه28238
مقوا از چسباندن چندالیه کاغذ32141
مقوا از چوب32129
مقوا از ضایعات چرم32141
مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا32129
مقوا از ضایعات کشاورزي32129
مقوا چوکا از چوب مازندران ایرانی32143
دار مقواي چند الیه روکش32149
ساز مقواي دست32122
مقواي دوبلکس32141
مقواي دوبلکس یک رو گالسه از ضایعات سلولزي32149
مقواي الیی بازیافتی32135
مقواي مخصوص واشر32141
مخصوص هسته ترانسمقواي 32141
دار دار و چین مقواي موج32151
)شمیز(مقواي نازک 32141
 خدمات اداره -ها زندان  هاي مکان91280
مکلو کوآلون35230
مکمل روغن35430
مکمل سوخت35430
مکمل غذایی انسان23999
اي خوراک دام و طیور مکمل کنسانتره23319
براي مصرف انسانهاي دارویی  مکمل35260
پزشکی هاي دارویی مورد استفاده در دام مکمل35260
هاي غذایی آبزیان مکمل23319
هاي غذایی دام مکمل23319
هاي غذایی طیور مکمل23319
مالت ضد اسید35490
مالس چغندر قند23540
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هاي کاراملیزه مالس23210
بافت ملحفه از منسوج بی27922
ملحفه کاغذي32193
nسیستم  accessملحقات مخابراتی 47223 6000
pair gainملحقات مخابراتی 47223
ملزومات کالسور، زونکن و پوشه از فلزات پایه42995
 خدمات -نظامی  ملزومات91240
اداري  خدمات -نظامی  ملزومات91240
ملکه زنبور عسل02196
دوزي براي ملیله - ملیله37199
بازاریابی  به  اداري دولت مربوط  خدمات -معدنی  منابع91133
تولید  به  اداري دولت مربوط  خدمات -معدنی  منابع91133
 مرمت  به  اداري دولت مربوط  خدمات -معدنی  منابع91133
امور  اداره  به  پشتیبانی دولت مربوط  خدمات -معدنی  منابع91133
خدمات -حفاظت شدهمناطق کویر 96422
منبع تغذیه46211
آزمایشگاهی DCمنبع تغذیه 46211
)ریزي قابل برنامه(منبع تغذیه اتوماتیک 46211
)پاور ساپالي(منبع تغذیه کامپیوتر 45290
منبع تغذیه مخابراتی46211
هاي انبساط منبع42210
منجوق و پولک فلزي42997
دوزي منجوقبراي  -منجوق37199
بافت منسوجات بی27991
)ژئوتکستایل(اي  منسوجات سازه27922
منشور37116
خدمات اداري دولت - منضبط ساختن مقررات اجرایی براي تمامی طرق حمل و نقل91134
رسانی دولت خدمات اطالع - منضبط ساختن مقررات اجرایی براي تمامی طرق حمل و نقل91134
خدمات پشتیبانی دولت - ساختن مقررات اجرایی براي تمامی طرق حمل و نقلمنضبط 91134
هاي برقی منفجرکننده35450
ها ها و پرمنگنات ها، منگانات منگانیت34250
منگنز41603
منگنه فلزي38923
منگوله27911
منواتانول آمین و امالح آن34150
منواستر سولفوسوکسینیک اسید34140
)مردارسنگ(منواکسید سرب 34220
هاي اشباع شده منوالکل34139
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)دهنده وسایل ایجاد روشنایی عالمت(منور 35460
دهنده منورهاي عالمت35460
منوکلروبنزن34170
منی اسب02419
منی االغ02419
منی بز02419
منی سگ02419
منی شتر02419
منی گوسفند02419
منیتیت14100
منیزیت16390
درصد وزنی منیزیم 8/99صورت کارنشده داراي حداقل  منیزیم به41601
منیفولد هوا و بیزین43151
خدمات - مو زدایی97290
مو و کرک آماده شده26150
مواد آلی تانسیوا کتیف غیر یونیک35310
مواد اشباع و حفاظت چوب35490
مواد افزودنی بتون35490
مواد اولیه آدامس23670
مواد اولیه داروهاي شیمیایی35260
مواد اولیه دارویی با منشاء گیاهی35260
مواد اولیه صابون35321
مواد اولیه نئوپان از ضایعات کشاورزي31220
زنی استریل مواد بخیه35290
کننده مواد براق35333
مواد براي آهار زدن یا تکمیل کردن35490
کننده دندان مواد پاک35323
مواد پاالیش شده از صمغ گیاهان35490
ها ها و پکتات مواد پکتینی، پکتینات23999
ها دهنده قرص مواد پوشش35260
کننده واکنش شیمیایی مواد تسریع35490
کاري کاري و جوش مواد تسهیل لحیم35490
هاي صنعتی کننده آب مواد تصفیه35490
کننده شابلون حساسمواد 35490
مواد دباغی سنتتیک34330
مواد دباغی غیر آلی34330
کننده مصنوعی آلی معدنی مواد رنگ34330
کننده داراي منشاء حیوانی مواد رنگ34320
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کننده داراي منشاء گیاهی مواد رنگ34320
مواد رنگی اسیدي34310
مواد رنگی خمی34310
مواد رنگی دندانه34310
مواد رنگی دیسپرسه34310
مواد رنگی راکتیف34310
مواد رنگی قلیایی34310
مواد رنگی مستقیم34310
کننده واکنش شیمیایی مواد شروع35490
مواد شیمیایی از صمغ گیاهان35490
کاري کاري و آب کاري، لحیم مواد شیمیایی به کار رفته در جوش35490
گري صنایع ریخته مواد شیمیایی در35490
نشانی مواد شیمیایی مورد مصرف در آتش35440
برداري مواد شیمیایی مورد مصرف در عکس35490
)در صنعت قند و شیمیایی(مواد ضد کف 34231
مواد فعال سطحی35490
گیري دندان مواد قالب35440
هاي الیاف  قند گرفته شده یا عمل آمده از لحاظ شیمیایی و سولفونیکمواد قلیایی باقیمانده از ساختن خمیر چوب، کنسانتره، 39230

سلولزي
مواد کمک ذوب35490
مواد گیاهی عمدتاً مورد استفاده براي بافتن03250
صورت طبیعی مواد گیاهی عمدتاً مورد استفاده براي رنگ کردن و برنزه کردن، به03250
پرکردن و الیی گذاشتن مواد گیاهی عمدتاً مورد استفاده03250
مواد منفجره35450
مواد منفجره آماده35450
نشانی مواد مورد استفاده در کپسول آتش35440
مواد مورد مصرف براي موي سر35323
گچی -پزشکی مواد مورد مصرف در دندان35440
گچی -سازي پزشکی و دندان مواد مورد مصرف در دندان35440

گچی -سازي مورد مصرف در دندانمواد 354400
هاي نباتی، پسماند و محصوالت فرعی نباتی حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از انواعی که براي  مواد نباتی و تفاله39120

گیرد و در جاي دیگر گفته نشده تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می
مواد رنگ کننده مصنوعی آلی34310
پزشکی سازي و دندان هاي دندان ور آویز براي استفادهموت44232
کن موتور برف پاک46910
موتور بنزینی43110
)هیدرو موتور(موتور پمپ هیدرولیکی 43211
اي رفت و برگشتی یا دورانی براي هواپیما سوز جرقه موتور پیستونی درون43131
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سی سی 1000برگشتی، با حجم سیلندر بیش از اي رفت و  سوز جرقه موتور پیستونی درون43122
سی سی 1000اي رفت و برگشتی، با حجم سیلندر حداکثر  سوز جرقه موتور پیستونی درون43121
سوز کمپرسی، از نوع مورد استفاده براي موارد غیر از تجهیزات رانشی خطوط ریلی موتور پیستونی درون43123
ژاپنواي بی 100اي  موتور دنده49912
آرین تایوان هات خودرو cc150اي  موتور دنده49912
چین هات فورد RS125اي  موتور دنده49912
چین cl 110اي موتور دنده49912
GLETموتور دیزل 43110
GLETCAGموتور دیزل 43110
)جز موتور وسایل نقلیه به(موتور دیزلی 43110
)بنزینی(موتور ژنراتور برق 43110
)کیلو وات 1000باالي (موتور ژنراتور برق دیزلی 43110
)کیلو وات 1000تا (موتور ژنراتور برق دیزلی 43110
کاري موتور ژنراتور جوش43110
موتور سپند سبز43110
چرخه موتور سه49911
موتور موتورسیکلت43121
موتور موتورسیکلت گازي43121
هواییموتور وسایل نقلیه 43131
)سیلندري(موتور هیدرولیک و پنوماتیک خطی 43211
موتورسیکلت با سایدکار49913
موتورسیکلت گازي49911
موتورسیکلت و قطعات آن49911
 موتورسیکلت، خدمات اجاره73240
 موتورسیکلت، خدمات کرایه73240
 راننده  بدون - ، خدمات کرایه موتورسیکلت73114
Wیونیورسال با خروجی بیش از  AC/DCموتورهاي 46112 5/37
موتورهاي اتوبوس43123
Wموتورهاي با خروجی حداکثر 46111 5/37
موتورهاي توربوجت و توربو ملخی43132
)بنزینی(موتورهاي خودرو 43122
)دیزلی(موتورهاي خودرو 43123
موتورهاي سواري43122
موتورهاي کامیون43123
بوس موتورهاي مینی43123
ها موتورهاي واکنشی غیر از توربوجت43133
شکن موج53232
گیر واگن موج49540
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موچسب01961
مودم47223
هاي فاکسی مایل مودم47223
مودوالتور و دموالتور47223
مورد01690
موز پختنی01313
موز خشک شده21419
موز سومالی01312
شیرین موز01312
موز موگادیشو01312
ساب موزاییک44221
تاریخی  هاي جز ساختمان به  ، خدمات موزه96411
)میکاي سفید(موسکویت 16390
خدمات هنرستان -موسیقی92340
خدمات - دانان موسیقی96320
موش02192
موش صحرایی02192
موشک جنگی44740
موکت تافتینک27230
نمديموکت 27290
متر دیجیتالی مولتی48243
اي متر عقربه مولتی48243
مترهاي داراي وسیله ثبت مولتی48249
مولد سیگنال الکتریکی46939
مورد استفاده در کنار موتورهاي احتراق داخلی) فیوزهاي قطع مدار(مولدها و کلیدهاي 46910
مولدهاي بخار تحت فشار42320
ها مولیبدات34250
اند دست آمده هایی که صرفا از طریق تفته کردن به چنین میله صورت کارنشده هم مولیبدن به41601
مولیبدن، مولیبدنیوم14210
موم حشره تصفیه شده یا نشده02960
موم حشره رنگ شده یا نشده02960
سازي موم دندان35440
موم سفید موبر35332
موم عسل02910
کافوري تصفیه شده یا نشدهموم 02960
موم کافوري رنگ شده یا نشده02960
جز جز تري گلیسیریدها به -موم گیاهی21731
موم مصنوعی و موم فراوري شده35332
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موم موبر35332
موم نباتی21731
مونت موریلونیت16390
مونتاژ بالن49610
پاش مونتاژ دستگاه سوخت43410
کاسه کنتورمونتاژ 48263
مونتاژ کامل اتوبوس49112
مونتاژ کامل کامیون49114
مونتاژ کامیون49114
CNGمونتاژ کیت 43151
)برگ انجیري(مونسترا 01961
مونو کروتوفوس و فسفامیدون35220
مونو، دي یا تتراسولفور تیوروم34160
مونوآمونیوم فسفات34643
ها و مشتقات آن) آروماتیک(هاي بودار  مونوآمین34150
ها هاي غیر حلقوي و مشتقات آن مونوآمین34150
هاي اشباع نشده مونوالکل34139
مونوکلرواستیک اسید34140
مونومروئیل استات34730
ها پردازش دادههاي خودکار  مونیتورها و پروژکتورها، بدون گیرنده تلویزیونی و نه عمدتاً مورد استفاده در سامانه47314
ها هاي خودکار پردازش داده مونیتورها و پروژکتورها، عمدتاً مورد استفاده در سامانه47315
پردازي اتوماتیک مونیتورهاي لوله پرتوي کاتدي مورد استفاده در سیستم داده47315
موهر02943
همانند گیس یا اشیا موي انسان، دسته شده، آماده شده براي ساخت کاله38972
موي انسان، کار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته شده38971
موي زبر اسب02943
موي زبر حیوانات، شامل موي اسب02943
موي زبر و نرم اسب و سایر حیوانات39110
، اعم از رنگ شده یا نشده و سفید شده یا نشده)شامل دور ریز(موي زبر و نرم خوک و گراز 39110
موي نرم حیوانات، حالجی نشده02943
موي نرم حیوانات، شانه نزده02943
 هاي اجتماعی به خدمات کمک - مهاجران93590
شمار نماز مهر رکعت48264
مهرخوش01690
)جوهر سر خود(مهرهاي اتوماتیک 45160
مهرهاي برقی تاریخ و زمان45160
زنی دستی گذاري و شماره مهرهاي تاریخ38912
مهمات جنگی44740
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 مهندسی نظامی، خدمات91240
اداري  مهندسی نظامی، خدمات91240
میتل نفتالین34139
اي اي یا دوشاخه میخ پرچ لوله42997
اي فلزي اي یا دوشاخه میخ پرچ لوله42997
میخ چوبی31911
فراوري نشده) ساقه کامل(میخک 01656
 خدمات اداره -صحراییدو   هاي میدان96520
میرابیلیت16190
میراگرهاي انرژي زلزله در ساختمان48266
بري میرتل01349
میز اتاق عمل و جراحی48180
میز اتو38140
میز اسنوکر به همراه اشیا و متفرعات38590
میز بیلیارد38590
پنگ میز پینگ38440
میز تحریر چوبی38122
تحریر فلزيمیز 38121
میز تلفن اپراتوار47401
خوري چوبی میز چاي38130
میز زیر چرخ خیاطی38140
میز زیرتلفنی38140
میز زیرتلویویزنی38140
میز غذاخوري بیمار48180
میز فوتبال دستی38590
میز کنفرانس چوبی38122
هاي پزشکی میز مخصوص آزمایشگاه48150
مغناطیسیمیز 38121
میز ناهارخوري چوبی38130
کشی میز نقشه38121
خدمات اجاره -میز و صندلی73230
خدمات کرایه -میز و صندلی73230
میز و صندلی فایبرگالس38140
میز و صندلی ورزالیت38140
میز و ماشین ترسیم خودکار و غیر خودکار48232
میز و نیمکت فایبرگالس38140
)چوبی(میز و نیمکت مدارس 38122
)فلزي(میز و نیمکت مدارس 38121
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گذاري و محاسباتی کشی و سایر موارد طراحی، ابزار نشانه هاي نقشه میزها و دستگاه48232
میزهاي باالبر43560
اي میزهاي شیشه38140
صید شده تازه -میش ماهی04120
میشکا23670
میکا16390
میکاي سیاه16390
میکروست48150
)تفرق(و دستگاه پراش ) جز میکروسکوپ اپتیکی به(میکروسکوپ 48261
میکروسکوپ تک لنزي48314
هاي اپتیکی مرکب میکروسکوپ48314
میکروسوئیچ46212
میکروکامپیوتر45230
میکروکریستال سلولز35260
میکرومتر48233
میکسر خمیرگیر44513
سیلیسمیکسر 44310
میکسر گاز و هوا خودرو43151
گري میکسرهاي ماسه ریخته44310
میگوي آب شور04210
)میگوي سفید هندي، ببري سیاه، موزي(میگوي آب شور 04210
)میگوي روزنبرگی(میگوي آب شیرین 04210
میگوي ببري سبز04210
میگوي ببري سیاه04210
میگوي روزنبرگی04210
میگوي سفید سرتیز04210
میگوي سفید هندي04210
میگوي کنسرو شده21270
میگوي منجمد21250
میگوي موزي04210
میگوي وانامی04210
میل بادامک43320
)گري ریخته(میل بادامک 43320
)فورج شده(میل بادامک 43320
)کاري شده ماشین(میل بادامک 43320
میل بافتنی فلزي42997
میل تایپت43151
میل تعادل فرمان خودرو49129
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میل سوپاپ43151
گیر فرمان خودرو میل موج49129
فرمان خودرو و قطعات آن میل49129
فرمان دوچرخه میل49942
گاردان خودرو میل49129
گرد آهنی میل41241
گرد از آلومینیوم میل41532
گرد از روي میل41545
گرد از قلع میل41547
گرد از نیکل میل41522
گرد برنجی میل41512
گرد فوالدي میل41241
گرد و مفتول  جز میل به(زنی گرم یا فشارکاري  کاري، نورد گرم، قالب گرد و مفتول از فوالد آلیاژي، کارشده در حد پتک میل41244

)شده از فوالد تندبر یا فوالد سیلیکومنگنز ساخته
گرد و مفتول از فوالد سیلیکومنگنز میل41272
شده از فوالد تندبر یا  گرد و مفتول ساخته جز میل به(کاري سرد از فوالد آلیاژي  دهی سرد یا تکمیل گرد و مفتول، با شکل میل41264

)فوالد سیلیکومنگنز
ز آهن یا فوالد سادهکاري سرد یا بیشتر کارشده، ا دهی سرد، با تکمیل گرد و مفتول، با شکل میل41261
هاي نامنظم، از فوالد آلیاژي صورت کالف شده، به گرد و مفتول، نورد گرم میل41243
لنگ میل43320
)گري شده ریخته(لنگ  میل43320
)فورج شده(لنگ  میل43320
)ماشینکاري شده(لنگ  میل43320
لنگ خودرو میل49129
میلمان اتاق کنفرانس چوبی38122
مندل خودرو میل49129
هاي فلزي میلک میل44614
میله آلومینیومی41532
میله آهنی41241
میله از پالتین41330
میله از طال41320
دست آمده است اي که از تفته کردن به میله از مولیبدن غیر از میله41602
میله از نقره41310
میله برنجی41512
میله فوالدي41241
میله مسی41512
میله و پروفیل از آلیاژهاي نیکل41522
میله و پروفیل از نیکل غیر ممزوج41522
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هاي دنده خودرو ها و اهرم میل49129
شده از سایر فوالدهاي تندبر صورت طومارهاي نامنظم پیچیده ها، گرم نوردشده به میله41243
شده از سایر فوالدهاي سیلیکو منگنز طومارهاي نامنظم پیچیدهصورت  ها، گرم نوردشده به میله41243
شده از سایر فوالدهاي ممزوج صورت طومارهاي نامنظم پیچیده ها، گرم نوردشده به میله41243
نزن شده از فوالد زنگ صورت طومارهاي نامنظم پیچیده ها، گرم نوردشده به میله41243
از فوالدهاي ممزوج یا غیر ممزوج هاي توخالی براي حفاري میله41273
هاي حفاري توخالی، از فوالد میله41273
مین44740
مینک02192
مینی لودر 44425
موتور بنز 508 -بوس مینی49112
بوس اویکو مینی49112
بوس کروس مینی49112
بدون راننده -بوس، خدمات کرایه مینی73114
کامپیوتر مینی45230
پزشکی یونیت دندان مینی48180
میوه بج، بج کوهی01349
میوه بلوط01690
میوه بنه01690
میوه درخت پرتقال برگ موردي01329
میوه سیاه تلو01690
میوه گل ساعتی01319
میوه گل سرخ01319
میوه محلب01690
میوه مصنوعی38999
بندي شده میوه منجمد بسته21493
نانمیوه 01319
بندي شده هاي آجیلی پودر شده و بسته میوه21495
خشک شده و ساییده -هاي فلفل قرمز یا فلفل شیرین میوه23922
نئوپان از باگاس31430
نئوپان از ترکیب سبوس برنج و ترکیبات پلیمري31430
نئوپان از چوب باغی31430
نئوپان از چوب جنگلی31430
ضایعات کشاورزينئوپان از 31430
دار نئوپان روکش31430
نئوپان مالمینه31430
خدمات آموزش راهنمایی -نابینایان92310
خدمات آموزشی -نابینایان ابتدایی92200
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ناخن مصنوعی36940
ناخنک01690
گیر ناخن42915
نارگیل01319
نارگیل خشک کرده21429
نارگیل، با پوست01460
نارنج01329
نارنجک44740
)اطفاي حریق(نشانی  نارنجک و بمب آتش35440
نارنگی01324
)انشو(نارنگی 01324
)پیچ(نارنگی 01324
)سیاهو(نارنگی 01324
)کلماتین(نارنگی 01324
)کینو(نارنگی 01324
)محلی(نارنگی 01324
نارنگی خشک شده21419
نارنگی یافا میوه01324
نازگوشتی01961
نازل فلزي42944
نازل و الکترود برش پالسما42950
هاي سرامیکی نازل37340
نان بربري سنتی23490
نان بربري ماشینی23410
نان بستنی23410
بندي شده نان بسته23410
نان تافتان سنتی23490
نان تست23410
نان خشک ماشینی23410
نان ساندویچی23410
نان سنتی23490
نان سنکگ سنتی23490
نان سنگک ماشینی23410
نان سوخاري23410
نان شیرمال23410
نان شیرینی23410
نان صنعتی23410
نان فانتزي23410
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نان قندي23410
نان کشمش23410
نان لواش سنتی23490
نان لواش ماشینی23410
نان ماشینی23410
مغزدار پروتئینینان 23410
نان همبرگر23410
ناودان42999
ساخته ساختمان از روي ، چارچوب نورگیر و سایر قطعات پیش)شیروانی(ناودان، پوشش سقف 42999
نبات23670
نبشی آهنی41251
نبشی از آلومینیوم42190
نبشی فوالدي41251
نبشی و پروفیل از آهن یا فوالد سرد41263
نخ ابریشم26310
نخ ابریشم و نخ تابیده از آخال ابریشم26310
درصد وزنی 85سره چندال با حداقل  نخ از الیاف سنتتیک غیر یک26430
درصد وزنی 85سره چندال با کمتر از  نخ از الیاف سنتتیک غیر یک26440
درصد وزنی 85ال با حداقل  سره یک نخ از الیاف سنتتیک غیر یک26430
درصد وزنی 85ال با کمتر از  سره یک نخ از الیاف سنتتیک غیر یک26440
نخ از الیاف شیشه37121
فروشی سره براي خرده نخ از الیاف مصنوعی غیر یک26460
درصد وزنی 85فروشی با حداقل  سره چندال، آماده نشده براي خرده نخ از الیاف مصنوعی غیر یک26450
درصد وزنی 85فروشی با حداقل  ال، آماده نشده براي خرده سره یک صنوعی غیر یکنخ از الیاف م26450
درصد وزنی پشم یا موي نرم حیوان 85نخ از پشم یا موي نرم حیوان با حداقل 26340
نخ از موي زبر حیوان یا از موي یال و دم26340
فروشی براي خردهنخ از موي نرم حیوان، حالجی شانه زده شده، آماده نشده 26340
نخ استرچ26420
نخ با روکش فلزي27993
نخ بخیه سیلک35290
)روده(نخ بخیه قابل جذب 35290
نخ بخیه کاتکوت35290
نخ بخیه کرومیک35290
نخ بخیه نایلون35290
بندي پالستیکی نخ بسته36490
نخ بیسیاف26420
نخ پتو26320
فروشی درصد وزنی پشم، آماده نشده براي خرده 85نخ پشم با حداقل 26330
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فروشی درصد وزنی پشم، آماده نشده براي خرده 85نخ پشم شانه زده با کمتر از 26330
آمید نخ پلی35520
استر ویسکوز نخ پلی26350
)p.p(پروپیلن  نخ پلی26420
نخ پوشش از اسپاندکس27992
نخ پیجی دور قرقره27310
نخ تابیده از آخال ابریشم مورد مصرف در تولید نخ جراحی26310
استرها نخ تکستوره از پلی35520
پروپیلن نخ تکستوره از پلی35520
آمیدها نخ تکستوره از نایلون یا سایر پلی35520
نخ تکسچره26420
نخ خامه قالی26320
نخ دندان35323
پزشکی نخ دندان35290
از الیاف سنتتیک یا مصنوعینخ دوخت 26410
هاي سنتتیک یا مصنوعی نخ دوخت از رشته26410
نخ سنتتیک از آرامیدها35520
نخ سی اف26420
دانه نخ شاه26380
نخ فاستونی26320
نخ فانتزي26410
نخ فرش ماشینی26320
نخ فیالمنت سنتتیک35520
)نخ دوخت(نخ قرقره 26410
نخ قند27310
نخ کاغذي26380
نخ کاموا26320
نخ کتان26380
نخ کرک26320
نخ کش26410
نخ کنف26380
نخ گیپور27995
)تایر کورد(نخ الستیک 35510
نخ متالیک27993
استر نخ مقاوم از پلی35520
نخ مقاوم از ریون ویسکوز35550
نخ موکت26320
نخ نانبالک26320
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نایلوننخ 26420
نخ نسوز37920
)سمی و رستد(فاستونی  نخ نیمه26320
نخ و طناب از کائوچوي ولکانیزه36220
نخ ویسکوز26350
)یکسره(نخ ویسکوز 26420
نخ یا ریسمان پوشش داده شده با مواد نساجی27992
پنبه نخ26350
وزنی پنبهدرصد  85، با حداقل )غیر از نخ دوزندگی(پنبه  نخ26360
درصد وزنی پنبه 85، با کمتر از )غیر از نخ دوزندگی(پنبه  نخ26370
استر پنبه پلی نخ26360
پنبه ویسکوز نخ26360
نختابی27310
انواع -نخل زینتی01961
نخل مرداب01961
)دانه خشک(نخود ایرانی 01703
نخود سبز01242
نخود سبز، خشک01705
سیاه خشکنخود 01703
نخودفرنگی01242
نخودفرنگی منجمد21312
هایبالک  نخ26320
)فایبرگالس(نردبان 36950
نرده بتونی37550
نرده چوبی31600
نرده فلزي42110
)اصل(افزار اریجینال  نرم83143
نویسی، بسته افزار از نوع ابزار تولید و زبان برنامه نرم47814
هاي فیزیکی با ماهیت نوري بازي کامپیوتري منتشر شده ارایه شده بر روي رسانه افزار نرم47822
هاي فیزیکی با ماهیت مغناطیسی افزار بازي کامپیوتري منتشر شده، بسته ارایه شده بر روي رسانه نرم47822
افزار تشخیص  جو، فونت ویویر یا فایل ویویر، نرمافزار آنتیویروس، موتور جست سازي، نرم افزار فشرده افزار خدماتی مانند نرم نرم47829

صدا و مانند آن
منتشر شده) نوشته شده با یک زبان سطح پایین مانند اسمبلی(افزار سطح پایین  نرم47811
بهداشتی، فروشی، مراقبت  اي خاص مانند تولید صنعتی، خرده هایی در زمینه افزار کاربردي بازار عمودي، شامل برنامه نرم47829

داري و غیره مهندسی، رستوران
افزار آموزش در منزل و مانند آن افزار مرجع، نرم افزار آموزش به کمک کامپیوتر، نرم افزار مدیریت پروژه، نرم نرم47821
افزار مدیریت دیتابیس، بسته نرم47813
ها،  ها، خدمات شبکه، دیتابیس هاي عامل، شبکه افزار منتشر شده که براي کنترل، نظارت، مدیریت و ارتباط با سیستم نرم47812
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افزار افزار امنیت و رمزگذاري، میان افزار سرور، نرم افزار مدیریت شبکه، نرم هاي کاربردي شبکه و شامل انواع نرم حافظه و برنامه

وري یا براي استفاده در منزل براي سرگرمی،  هاي کاري در جهت افزایش بهره ده براي امور مشترک فعالیتافزار منتشرش نرم47821
عنوان مرجع یا براي آموزش به

اي  افزار مورد استفاده تولیدکنندگان حرفه هاي کامپیوتري، شامل نرم افزار منتشرشده براي کمک به تولید و یا نوشتن برنامه نرم47814
ها ها و سلوشن ار براي طراحی، تولید و اجراي انواع مختلف سیستمافز نرم

افزارهاي آنالین نرم84392
بندي نشده در جاي دیگر افزارهاي کاربردي طبقه نرم47829
تصفیه نیکل -کفی نیکل -کن نیکل نرم35490
کننده مو نرم35323
هاي نساجی کننده نرم35490
نژاد اسب ترکمن02130
نژاد اسب چناران02130
)رنگی(نژاد مرغ بومی 02151
)نژاد آرین(نژاد مرغ الین گوشتی 02151
)رنگی(نژاد مرغ مادر بومی 02151
نژادهاي زنبور عسل بر حسب جمعیت02196
خدمات هنرستان -نساجی92340
نسترن وحشی01690
عنوان دارایی فکري است و براي پخش در فضا یا هوا تولید شده است بهنسخه اصل محتواي تلویزیونی که قابل محافظت 84612
عنوان دارایی فکري است و براي پخش در فضا یا هوا تولید شده است نسخه اصل محتواي رادیویی که قابل محافظت به84611
)سازها ها و مجسمه جز هنرمندان هنرهاي نمایشی، نقاش به(نسخه اصلی آثار سایر هنرمندان 96330
نویس کتاب نسخه اصلی آثار نویسندگان، که عبارتست از نسخه دست96330
هاي تلویزیونی هاي اصلی برنامه نسخه84612
هاي رادیویی هاي اصلی برنامه نسخه84611
خدمات -ها و موسیقی با فرمت آنالوگ هاي اصلی ضبط اصوات، واژه نسخه96113
خدمات -ها و موسیقی با فرمت دیجیتال اصوات، واژههاي اصلی ضبط  نسخه96113
هاي آمار و ارقام یا اطالعات هاي اصلی مجموعه نسخه83940
هاي معماري و مهندسی هاي عکسی از نقشه نسخه32550
بندي شده نسکافه بسته23911
نشاسته از برنج23220
ها نشاسته از سایر دانه23220
مواد گیاهینشاسته از سایر 23220
زمینی نشاسته از سیب23220
نشاسته از ضایعات نان23220
نشاسته از گندم23220
نشاسته ذرت23220
نشاسته مدیفاید23220
درجه حرارت و فشار -دبی -هاي دیجیتالی ارتفاع دهنده نشان48252
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خدمات جلوگیري از -نشت نفت94219
عمومی، غیر روزانه چاپ شدهنشریات ادواري با مطالب 32410
)بار در هفته 4حداقل (نشریات ادواري، روزانه چاپ شده 32300
شود و فروش  روز می هاي زمانی معین، معموال روزانه، هفتگی یا ماهانه، به ها در دوره نشریات اینترنتی که محتویات اصلی آن84312

اي است نسخه صورت اشتراکی یا تک ها یا به آن
گاو) اسپرم(نطفه 02411
گاومیش) اسپرم(نطفه 02411
خدمات -نظارت بر امور شهري شهرداري91111
خدمات -هاي ملی بر پارک  نظارت96422
خدمات -هاي عمرانی استان نظارت بر پروژه91111
خدمات -آوري پسماند و تخلفات ساختمانی نظارت بر جمع91111
خدمات -و تخلفات ساختمانی آوري زباله نظارت بر جمع91111
خدمات - هاي اجرایی در دهستان  نظارت بر دستگاه91111
خدمات -نظارت بر دوایر دولتی91111
خدمات - هاي شهري و پاکیزه نگه داشتن محیط شهر شهرداري نظارت بر عملکرد زمین91111
دماتخ -نظارت بر کار ادارات نظارت بر کار سیاسی اداري و امنیتی91111
خدمات -ها نظارت بر کار ادارات و ارگان91111
خدمات -هاي عمرانی نظارت بر کار ادارات و پروژه91111
خدمات -رسانی به روستاهاي تابعه استان نظارت بر کار دهستان و خدمات91111
خدمات -نظارت بر مادر پس از زایمان توسط ماما93191
خدمات -هاي اصالحی براي تعیین تأثیر فعالیت نظارت بر مکان آلوده شده94420
خدمات اداري دولت -نظارت براي تمامی طرق حمل و نقل91134
رسانی دولت خدمات اطالع -نظارت براي تمامی طرق حمل و نقل91134
خدمات پشتیبانی دولت -نظارت براي تمامی طرق حمل و نقل91134
خدمات -زیر پوششنظارت برکل ادارات و شوراهاي 91111
خدمات -نظارت در طول دوران حاملگی و زایمان زیر نظر ماما93191
خدمات -نظارت عالیه بر امور بخش91111
خدمات -نظارت کلی بر شهر91111
خدمات -هاي شهرداري ها و پارک نظافت خیابان91111
ها اعطاي وام و  هاي بالعوض کمک  به  اداري دولت مربوط  خدمات -نظامی91230
هاي دادگاه  اداره  به  اداري مربوط  خدمات -نظامی91270
 ارتباطات  به  اداري مربوط  خدمات -نظامی91240
 اطالعات  به  اداري مربوط خدمات -نظامی91240
ترابري  به  اداري مربوط  خدمات -نظامی91240
 دفاع  به  اداري مربوط  خدمات -نظامی91240
هاي ذخیره  به  اداري مربوط  خدمات -نظامی91240
 ملزومات  به  اداري مربوط  خدمات -نظامی91240
مهندسی  به  اداري مربوط  خدمات -نظامی91240
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نیروهاي کمکی  به  اداري مربوط  خدمات -نظامی91240
 اطالعات  خدمات -نظامی91240
 سنلپر  براي بهداشت  خدمات -نظامی91240
پشتیبانی  خدمات -نظامی91240
ترابري  خدمات -نظامی91240
 دفاع  خدمات -نظامی91240
 ملزومات  خدمات -نظامی91240
مهندسی  خدمات -نظامی91240
هاي کمک  به  اداري دولت مربوط  خدمات -کشورهاي خارجی  نظامی به91230
 به  اداري دولت مربوط  خدمات -عمومی  و امنیت  نظم91290
اطالعاتی  خدمات -عمومی  و امنیت  نظم91290
پشتیبانی  خدمات -عمومی  و امنیت  نظم91290
 مقررات  تنظیم  خدمات -عمومی  و امنیت  نظم91290
 به  هاي کلی مربوط سیاست   خدمات تنظیم و تبیین -عمومی  و امنیت  نظم91290
 مربوط  سایر خدمات -عمومی  و امنیت  نظم91290
نعلبکی زیر دیفرانسیال خودرو49129
نعناع01219
نعناع مرتعی01219
بو نفت بی33341
نفت سفید33341
نفت سفید مخصوص موتور جت33342
نفت گاز33360
نفتالن34540
ها ها و امالح آن نفتل34139
نفتنات کبالت34180
نفتنات کلسیم34180
نفلین سینیت14230
نقاب و بندر زیر چانه چرمی براي کاله28242
 خدمات - نقاشان96320
 خدمات - نقاالن96310
نقاله خود بارزن43520
جا کننده مواد مذاب هاي جابه نقاله44310
هاي حفاري زیرزمینی نقاله44411
شده با طال یا پالتین نقره روکش41310
سولفید طبیعی نقره  سولفوره،نقره 14240
نقشه براي کره جغرافیایی32511
صورت غیرکتابی به - نقشه توپوگرافی چاپ شده32511
صورت غیرکتابی به - نقشه جغرافیایی چاپ شده32511
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نقشه دیواري چاپ شده32511
نقشه قالی32550
نقشه معماري و مهندسی32550
توپوگرافیهاي  ها و رسم نقشه32550
هاي صنعتی ها و طرح نقشه32550
نگاري هاي موضع نقشه32550
نقل23670
خدمات -)گذاران سایر سپرده(ها  نقل و انتقال پول بین حساب71122
خدمات -)سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي سپرده(ها  نقل و انتقال پول بین حساب71121
نقل و دراژه23670
آناناسنکتار 21433
نکتار انگور21434
نکتار پرتقال21431
نکتار چند میوه21439
نکتار سیب21435
فروت نکتار گریپ21432
نگاتوسکوپ48324
خدمات -)…سرو هرزویل و(داري از درختان حفاظت شده  نگه96422
خدمات - هاي ملی باغ  داري نگه96422
خدمات -ذخایر طبیعی  داري نگه96422
خدمات -داري فیلم سینمایی نگه96140
خدمات -داري و حفاظت از ترمینال شهرداري نگه91111
خدمات -ها گورستان داري نگه97310
اي مصنوعی نگین شیشه37199
خدمات -نمایندگی امور فرمانداري در دهستان91111
خدمات -بازي نمایش آتش96990
خدمات -فرهنگهاي  نمایش فیلم در خانه96150
خدمات -سراها نمایش فیلم در فرهنگ96150
خدمات -هاي سینمایی در سینماها فیلم  نمایش96150
خدمات -هاي سینمایی در فضاي باز فیلم  نمایش96150
خدمات -هاي سینمایی هاي سینمایی در کلوپ فیلم  نمایش96150
خدمات -اختصاصیهاي  هاي سینمایی در محل فیلم  نمایش96150
خدمات - ها وسیله موزه هاي هنري به کلکسیون  نمایش96411
خدمات -هاي فرهنگ نمایش نوار ویدئویی در خانه96150
خدمات -سراها نمایش نوار ویدئویی در فرهنگ96150
خدمات - هاي فرهنگی نمایش نوار ویدئویی در کانون96150
خدمات -فضاي بازنوارهاي ویدئویی در   نمایش96150
خدمات -هاي سینمایی نوارهاي ویدئویی در کلوپ  نمایش96150
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خدمات -هاي اختصاصی نوارهاي ویدئویی در محل  نمایش96150
 خدمات تولید و عرضه -نورافشانی  نمایش96990
گر هشداردهنده دیجیتالی و گرافیکی خودرو نمایش46929
نمک آبی16200
کاري آماده آبنمک 35490
بندي شده نمک بسته16200
خدمات -ها  ها و گذرگاه نمک پاشی خیابان94510
نمک خاکی16200
نمک سفید16200
)نمک معدنی(نمک سنگی 16200
)غیرخوراکی(نمک صنعتی 16200
)با سایر ترکیبات(نمک طعام 16200
)تصفیه شده(نمک طعام 16200
)تصفیه نشده(نمک طعام 16200
)تصفیه شده(نمک طعام ساده 16200
)تصفیه شده(نمک طعام یددار 16200
)تصفیه نشده(نمک طعام یددار 16200
)شستشو شده(نمک طعام یددار 16200
هاي آمونیم نمک34240
هاي زیباشناختی یا زیباسازي و  طرحهاي محصوالت صنعتی،  نمونه اصلی طرح که شخصا ساخته یا تولید شده است مانند طرح83920

هاي گرافیکی طرح
برداري از جریان مذاب نمونه48253
ها هاي اصلی یا اریجینال طرح نمونه83920
نوار از آلومینیوم41534
نوار از پالتین41330
نوار از طال41320
نوار از مس41514
نوار از نقره41310
نوار از نیکل41523
نوار ایزوالسیون33500
نوار بهداشتی32193
نوار پرده27992
نوار تخم مرغی27992
)بندي اتصاالت نوار مخصوص آب(نوار تفلون 36330
نوار تلکس32129
نوار تور بافت27912
گر کامپیوتر نوار چاپ38912
)تحریر(نوار چسب اسکاچ 35420
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نوار چسب برق35420
بیمارستانینوار چسب 35270
نوار چسب پالستیکی آب و گاز35420
)شورتی(نوار چسب پوشک کامل 36920
بندي نوار چسب زخم35270
نوار چسب ضد حساسیت35270
نوار چسب کارتن35420
)آب چسب(نوار چسب کاغذي 35420
هاي طبی نوار چسب35270
نوار چوبی دور قاب31914
نوار حصیربافی31923
نوار داخلی کاله28269
فلزي -نوار سوزن منگنه42995
گیر دستگاه تایپ نوار غلط38912
خانگی براي سرگرمی  در تجهیزات  براي استفاده  خدمات کرایه - نوار کاست73220
حساب نوار کاغذي ماشین32129
دار نوار کش27992
)از الیاف نساجی(نوار کمربند برق 27190
تحریر نوار ماشین 38912
)ویدئو(نوار مغناطیسی، ضبط نشده براي ضبط تصویر 47530
نوار مغناطیسی، ضبط نشده براي ضبط سایر انواع دیتا47530
نوار مغناطیسی، ضبط نشده براي ضبط صدا47530
نوار مولیبدنی41602
نوار نقاله43550
نوار نقاله اپرونی36240
غیر الستیکینوار نقاله 27998
 خدمات اجاره -نوار ویدئو73220
 خدمات کرایه -نوار ویدئو73220
نوارکش نقشه44231
نوارها و اشکال همانند از مواد نسجی مصنوعی35560
نوارهاي پزشکی32129
خدمات -نوازندگان96320
 خدمات اداره -ها  خانه نوان91280
)آماده طبخنوعی رشته ماکارونی (نودل 23722
هاي آن نورافدرین و نمک35250
نورافکن سیار46531
نورد آهن41261
اي نورگیر پارچه27130
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نورگیر سقف فلزي42999
اي ساختمان نورگیرهاي شیشه37117
نگار نوسان48242
نما نوسان48242
نوسکاپین هیدروکلراید35250
نوشابه از آب پنیر24490
)عرقیات(هاي طبیعی گیاهی  نوشابه بدون گاز بر پایه طعم24490
هاي طبیعی رژیمی نوشابه بر اساس اسانس24490
زمینی نوشابه سیب24490
نوشابه قارچ24490
نوشابه گازدار بر پایه عرقیات گیاهی24490
اي نوشابه میوه24490
نوشابه ویتامینه24490
مقوایی افزارهاي کاغذي یا نوشت32700
نوقا23670
نهال درختان غیر مثمر01961
نهال درختان مثمر01961
داران نهنگ و سایر پستان02192
نی01690
نی نوشیدنی36940
نیترات آمونیوم34613
نیترات پتاسیم34646
نیترات سدیم34150
نیترات سدیم، طبیعی16190
نیترات نقره34250
سلولزهاي  نیترات34790
نیترورها34280
نیتروفنل34139
نیتریت34653
اجرا  به  اداري مربوط  خدمات - هاي پلیس نیرو91260
 خدمات - نیروهاي دائمی پلیس91260
 خدمات اداره - نیروهاي دائمی پلیس91260
فرماندهی  تحت  هاي یگان  به  اداري مربوط  خدمات -نیروهاي غیر رزمی91240
 خدمات اداره - نیروهاي کمکی پلیس91260
 خدمات اداره -  پلیس  نیروهاي ویژه91260
نیروي برق17100
نیشکر01802
نیکل غیر ممزوج41422
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نیکل کارنشده41422
نیکوتینامید35250
)نیاسین(نیکوتینیک اسید 35250
نیمکت انتظار48150
نیمکت پایه فلزي38111
نیمکت تمام چوب38112
هادي حساس به نور نیمه47150
صورت کارنشده به) کواومبیوم(نیوبیوم 41601
نیوسیالید35260
واتر پروف بتون35490
واتر چیلر43913
واتراستاپ بتون35490
متر وات48243
اپراتور  بدون - مرکزي، خدمات اجاره  واحد پردازش73124
اپراتور  بدون - مرکزي، خدمات کرایه  واحد پردازش73124
واحد تبادل حرارت43911
اپراتور  بدون - واحد جانبی، خدمات اجاره73124
اپراتور  بدون -  واحد جانبی، خدمات کرایه73124
سازي روي دیسک واحد ذخیره45272
سازي روي نوار مغناطیسی واحد ذخیره45272
هاي ثابت رسانهسازي روي  واحدهاي ذخیره45271
جایی هاي قابل جابه شده براي رسانه سازي طراحی واحدهاي ذخیره45272
واحدهاي کنترل و تطبیق45289
واحدهاي محاسباتی45289
وارمتر48243
وارنیش اشعه ماوراء بنفش35110
وارنیش هواخشک35110
وازلین33500
نامه واژه32220
واسکازین33380
واشر از آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم42944
اي پنبه واشر چوب31922
واشر چوبی31914
واشر سیلیکون کارباید تنگستن42944
بندي واشر فلزي بسته42932
واشر کاغذي و مقوایی32199
واشر گرافیتی37990
واشر الستیکی36230



      (CPC) 686

     
واشر نسوز37920
واشر و درزگیر از ورق فلز43924
واشرهاي الستیکی شیرآالت36270
واشرهاي الستیکی صنعتی36270
واکر48172
واکس پولیش مبل35333
)کننده چرم نرم(واکس چرم 35333
واکس سنگ مرمر مصنوعی35333
پوش واکس کف35333
واکس کفش35333
ها ها و سبزي واکس محافظ گیاهان و میوه35490
واکس مو35323
واکس موزائیک35333
ها براي پزشکی واکسن35270
پزشکی ها براي دام واکسن35270
جز واکس مخصوص فلزات به -هاي همانند براي بدنه وسایل نقلیه ها و فراورده واکس35333
ها براي کفش و چرم ها و کرم واکس35333
داري مبلمان چوبی و پارکت ها براي نگه ها و کرم واکس35333
خدمات -عنوان وثیقه بازپرداخت واگذاري وام براي خرید زمین یا ساختمان غیر مسکونی در ازاي زمین یا ساختمان به71132
خدمات - عنوان وثیقه بازپرداخت واگذاري وام براي خرید زمین یا ساختمان مسکونی در ازاي زمین یا ساختمان به71131
واگن باري سبک49532
نواگن باري سنگی49532
واگن تانکردار49532
واگن تراموا49532
دار واگن جرثقیل49531
واگن حمل کاال49533
آهن واگن مسافربري راه49532
دار هاي مخزن هاي باري سبک و سنگین با سیستم تخلیه خودکار غیر از واگن واگن49533
خودروآهن یا تراموا، غیر  هاي باري سبک و سنگین براي راه واگن49533
هاي باري سبک و سنگین غیر خودرو واگن49533
هاي باري سرپوشیده و روباز، غیر خودرو واگن49533
 هاي چیپس واگن63399
آهن  داري یا سرویس راه آهن یا ترامواي مسافري، باري سبک و سنگین غیر از وسایل نقلیه تعمیر و نگه هاي خودروي راه واگن49520

)گذار، واگن تست و درزین واگن، کارگاه، واگن جرثقیل، واگن زیرکوب باالست، واگن ریل(و یا تراموا و خودر
آهن  داري یا سرویس راه آهن یا ترامواي مسافري، باري سبک و سنگین غیر از وسایل نقلیه تعمیر و نگه هاي خودروي راه واگن49520

با منبع برق ) گذار، واگن تست و درزین رکوب باالست، واگن ریلواگن، کارگاه، واگن جرثقیل، واگن زی(یا تراموا و خودرو 
خارجی

)هاي عقب بازشو واگن(متر  سانتی 60هاي جدانشدنی به ارتفاع بیش از  هاي روباز با دیواره واگن49533



      (CPC)  687

     
هاي سرپوشیده و بسته واگن49533
ران هاي قطار و تراموا و انواع کامیون خودپیش واگن49520
دار و مانند آن هاي مخزن واگن49533
هاي مرسوالت پستی واگن49532
)مخصوص زنان(واگینااسپکلوم 48150
واالن27130
والوتیوپ43240
)فایبرگالس(وان حمام 36930
وان حمام پالستیکی36930
وان سرامیکی37210
وان فلزي حمام از آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم42911
صورت کارنشده وانادیوم به41601
وانت تککابین49115
وانت دوکابین49115
خدمات -وانت، کرایه، بدون راننده73112
وانیل فراوري نشده01658
وانیل، فراوري شده23928
وایرهاي شمع و دلکو46960
)اي دوربین شبکه(وبکم 47214
)گاوي و گاومیشی -اي گوساله(وت بلو سنگین 29120
)بزي -گوسفندي(وت بلوسبک 29130
ورزالیت31430
 تسهیالت  اداره  خدمات -هاي تفریحی و ورزش  ورزش96520
دهی و سازمان  ترویج  خدمات -هاي تفریحی و ورزش  ورزش96511
خود  حساب  به  خدمات - ورزشکاران96610
)فایبرگالس(ورق 36390
دار آلومینیوم ورق آج41534
ورق آزبست نسوز مسلح37570
ورق آلومینیوم صاف و ساده41534
دار ورق آلومینیوم فرم41534
ورق آهنی سیاه41211
ورق آهنی گالوانیزه41231
ورق استیل41232
ورق برنج41514
ورق برنزي41514
ورق پالستیکی36330
)خود چسب(ورق پالستیکی 36920
)لمینه با فلز(ورق پالستیکی 36950
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اتیلن مشبک ورق پلی36330
ورق تخت اکریلیک36330
ورق تخت پلیکربنات36330
ورق تکسون32141
ورق چندجداره پلیکربنات36330
پنبه خشک ورق چوب31922
پنبه الستیکی ورق چوب31922
ورق روکش31510
ورق روي41442
نسوزورق سیمانی از الیاف مصنوعی 37570
ورق فوالدي سیاه41211
)حلبی(ورق قلع اندود 41231
ورق کارتن چندال32141
ورق کارتن دوال32141
ال ورق کارتن سه32141
ورق گالوانیزه تخت41212
ورق گالوانیزه رول41212
ورق گالوانیزه فوالدي41231
ورق مس41514
شده روي پارچهورق مقاوم حرارتی بدون آزبست کوت 36390
دارسیمانی ورق موج37560
ورق مولیبدنی41602
گاه میکرون و کمتر از آلیاژهاي مس بدون تکیه 50به ضخامت ) فویل(ورق نازک 41515
گاه میکرون و کمتر از مس تصفیه شده بدون تکیه 50به ضخامت ) فویل(ورق نازک 41515
مولیبدنی) فویل(ورق نازک 41602
)الیه سه(ورق نسوز 37920
ورق نیکل41523
گاه میکرون بدون در نظر گرفتن تکیه 7آلومینیوم به ضخامت حداکثر ) فویل(ورق و نوار نازک 41535
گاه میکرون روي تکیه 7آلومینیوم به ضخامت حداکثر ) فویل(ورق و نوار نازک 41535
گاه بدون در نظر گرفتن تکیه آلومینیوم فقط نوردشده) فویل(ورق و نوار نازک 41535
گاه آلومینیوم فقط نوردشده بروي تکیه) فویل(ورق و نوار نازک 41535
به ) گاه از مواد همانند حتی چاپ شده یا ملصق بر روي کاغذ، مقوا، مواد پالستیک یا روي تکیه(مسی ) فویل(ورق و نوار نازک 41515

گاه رفتن تکیهمتر بدون در نظر گ میلی 15/0ضخامت حداکثر 
به ) گاه از مواد همانند حتی چاپ شده یا ملصق بر روي کاغذ، مقوا، مواد پالستیک یا روي تکیه(مسی ) فویل(ورق و نوار نازک 41535

گاه متر بدون در نظر گرفتن تکیه میلی 2/0ضخامت حداکثر 
به ) گاه از مواد همانند مقوا، مواد پالستیک یا روي تکیه حتی چاپ شده یا ملصق بر روي کاغذ،(مسی ) فویل(ورق و نوار نازک 41535

گاه متر روي تکیه میلی 2/0ضخامت حداکثر 
گاه ورق و نوار نازک از آلیاژهاي مس روي تکیه41515



      (CPC)  689

     
گاه ورق و نوار نازک مسی از مس تصفیه شده بدون تکیه41515
هگا ورق و نوار نازک مسی از مس تصفیه شده روي تکیه41515
ورقه از سرب41542
متر میلی 2/0ورقه نازک، از آلومینیوم، با ضخامت حداکثر 41535
متر میلی 15/0ورقه نازک، از مس، با ضخامت حداکثر 41515
ورقه و نوار از قلع، پودر قلع و فلس قلع42999
هاي آزبست نسوز ورق37570
چاپهاي پی وي سی با  هاي پی وي سی و پانل ورق36950
هاي الستیکی ورق36220
)چوب و سیمان(هاي هوا بلیت  ورق37520
هاي داغ زنی ورقه35110
ورمیشل23710
ورمیکولیت16390
ورنی35110
ورون01690
اجرایی  خدمات - امور خارجه  وزارت91210
وزغ02199
وزنه برنجی ترازو43943
وزنه چدنی ترازو43943
بازي آتشوسایل 35460
وسایل آشپزي و گرمایی از نوع مناسب براي مقاصد خانگی، غیر برقی، از جنس مس42912
وسایل آموزشی برقی38996
وسایل آموزشی مخصوص نابینایان38996
آموزشی وسایل آموزشی و کمک 38996
وسایل ارتوپدي48171
وسایل ارتودنسی48130
وسایل اطفاي حریق43923
اپراتور  بدون - گیري، علمی، خدمات کرایه اندازه  وسایل73129
وسایل بولینگ38590
وسایل بیلیارد38590
بال وسایل پینت38590
وسایل تیراندازي38600
خدمات اجاره -وسایل چراغانی73290
خدمات کرایه -وسایل چراغانی73290
شود کشیده میوسیله حیوانات   وسایل حمل و نقل که به49930
پزي از سوخت پایه الکلی وسایل خوراک44821
وسایل ذخیره اطالعات غیر قابل تفکیک45271
سازي غیر پایدار به حالت جامد وسایل ذخیره47550
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وسایل شهر بازي38590
هاي الکتریکی سازي دستگاه وسایل عایق46940
آموزشی پالستیک وسایل کمک 38996
آموزشی گویا کمک وسایل 38996
شنوایی وسایل کمک48172
)سمعک(شنوایی  وسایل کمک48172
کاري سطحی وسایل گازي مخصوص باز پخت44242
داري وسایل مکانیکی پاشیدن، پخش کردن یا افشانه کردن مایعات یا پودرها براي امور کشاورزي یا باغ44150
تانکردارهادار غیر از  وسایل نقلیه آبی سردخانه49313
وسایل نقلیه آبی و سایر ادوات شناور براي اوراق کردن39370
نشانی وسایل نقلیه آتش49119
وسایل نقلیه پدالی مجهز به یک یا چند چرخ49921
ها و پرتاب فضاپیما و وسایل جنبی آن) ماهواره(وسایل نقلیه فضایی 49630
وسایل نقلیه مخصوص حرکت روي برف49116
وسایل نقلیه مخصوص حمل اشخاص در زمین گلف و مانند آن49116
اپراتور  بدون - ، خدمات اجاره انسان  توسط  مسافربر، حمل  نقلیه  وسایل73114
اپراتور  بدون -، خدمات کرایه انسان  توسط  مسافربر، حمل  نقلیه  وسایل73114
اپراتور  بدون - ، خدمات اجاره حیوان  توسط  مسافربر، حمل  نقلیه  وسایل73114
اپراتور  بدون - ، خدمات کرایه حیوان  توسط  مسافربر، حمل  نقلیه  وسایل73114
 راننده  بدون - ، خدمات اجاره آهن ، راه نقلیه  وسایل73113
 راننده  بدون - ، خدمات کرایه آهن ، راه نقلیه  وسایل73113
شنا وسایل و تجهیزات استخر38420
وسایل و تجهیزات اسکی روي برف38410
وسایل و تجهیزات اسکیت38410
سازي وسایل و تجهیزات بدن38430
وسایل و تجهیزات دو و میدانی38440
وسایل و تجهیزات ژیمناستیک38430
برداري وسایل و تجهیزات وزنه38440
وسایل و تجهیزات هاکی38440
وسایل ورزشی رزمی38430
وسایل ورزشی کشتی38430
شوند شوند و یا در داخل بدن کاشته می گیرند، یا حمل می وسایلی که براي جبران یک آسیب یا ناتوانی، یا روي بدن قرار می48172
وسمه01690
گیري، ثبت یا نشان دادن فواصل زمانی وسیله اندازه48430
)زنانه(وسیله جلوگیري از بارداري 36270
)کاندم(وسیله جلوگیري از بارداري 36270
وشاء01690
خدمات برگزاري  -هاي تفریحی ورزش  وقایع96511
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هاي ورزشی باشگاه  وسیله به  ورزشی، مدیریت  وقایع96512
وکس بلنک براي ضبط صدا، ضبط نشده47590
متر دیجیتالی ولت48243
اي متر عقربه ولت48243
و مشتقات آن Aویتامین 35250
و مشتقات آن B1ویتامین 35250
و مشتقات آن B12ویتامین 35250
و مشتقات آن B6ویتامین 35250
و مشتقات آن Cویتامین 35250
و مشتقات آن Eویتامین 35250
و مشتقات آن 2Bویتامین35250
از تولید  پس  خدمات -ویدئو96139
 اجارهنوار، خدمات   ویدئوي ضبط73210
 نوار، خدمات کرایه  ویدئوي ضبط73210
)هاي چسبندگی تعدیل کننده(ویسکوزیته 35430
ویفر23420
ویفر ساده23420
ویفر شکالتی23420
ویکونا02121
وینچ43510
وینچ جرثقیل43570
وینیل بیتال35230
هات پلیت48150
افزار خواندن یا نوشتن اطالعات تفکیکپذیر نیست سازي از سخت ها رسانه ذخیره که در آنهارد دیسک درایو و سایر واحدهایی 45271
هارد کامپیوتر45269
صورت کارنشده هافنیوم به41601
)قاط قره(بري  هاکل01349
هاگ قارچ01961
هالوژنور34140
هالوژنور واکسی هالوژنورهاي عناصر غیر فلزي34231
هالیت16200
هانی اسمک23140
هاورکرافت49319
هایبرید47160
هایگرومتر48251
ها و امالح آن) گلیکوزها(هتروزیدها 35250
هزارخار فرمان خودرو49129
هاي ترانس هسته46132
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پا هشت04291
دارویی -گیاه هفت35260
نامه با مطالب عمومی چاپ شده هفته32410
فرهنگی، اجتماعی چاپ شده نامه هنري، هفته32410
هگزاستیکون01152
)هگزانتیلن تترامین(هگزامین 35230
هگزان الکتام34160
هل خرد شده و ساییده23923
هل فراوري نشده01653
هل کاذب فراوري نشده01653
هل کاذب گونه آموموم فراوري نشده01653
هل کاذب گونه افراموم فراوري نشده01653
)گوجه وحشی(هالله 01356
هلو01355
هلو انجیري01355
هلو کاظمی01355
هلیکوپتر49621
)بال چرخ(هلیکوپتر 49610
کیلوگرم 2000هلیکوپترها بدون بار به وزن بیش از 49621
کیلوگرم 2000هلیکوپترها بدون بار به وزن حداکثر 49621
هلیکوپترهاي غیر نظامی49610
هلیکوپترهاي نظامی49610
هماتیت14100
همبرگر21176
هاي شیر براي تهیه کره زن هم44132
کیسه دهان/همستر02192
هموواک48150
همیشک01690
هندوانه01221
هندوانه شریف اباد01221
هندوانه محبوبی01221
خدمات هنرستان -هنر92340
خدمات -اي صدا و سیما هنرستان حرفه92340
خدمات -هنرستان صنعتی92340
خدمات -اي معلولین هنرستان فنی حرفه92340
خدمات -اي استثنایی هنرستان فنی و حرفه92340
خدمات - هنرستان کاردانش92340
خدمات -هنرستان کشاورزي92340
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خدمات -هنرستان موسیقی92340
خدمات -هنرستان نساجی92340
خدمات -هنرهنرستان 92340
 خدمات -  نمایش  هنرمندان96310
هواپیما49623
کیلوگرم 2000هواپیما و سایر وسایل هوانوردي موتوردار با وزن بدون بار حداکثر 49622
هواپیماي باري49623
هواپیماي بدون موتور49610
کیلوگرم 2000پاشی با وزن بدون بار بیش از  هواپیماي سم49623
هواپیماي شکاري49623
هواپیماي مسافربري49623
هوازاي بتون35490
هواکش خانگی44815
هواکش سقفی خودرو43912
هواکش صنعتی44815
هود از نوع خانگی44815
هودهاي آزمایشگاهی43912
هودهاي برقی44815
هودهاي صنعتی43912
هودهاي میکروبیولوژي43912
استروئید و مشتقات آنهاي  هورمون35250
هاي پروتئین هورمون35250
پپتیدیک هاي پلی هورمون35250
آمین و مشتقات ان کول هاي کاته هورمون35250
هاي گلیکوپروتئین هورمون35250
هوستا01961
هوک لنز48150
خدمات -هومیوپاتی93199
هویج01251
هویج منجمد آماده طبخ21319
اي علوفه هویج،01919
هویه برقی44242
کاري با استیلن و یا پروپان هویه لحیم44242
کاري پالستیک هویه لحیم44242
کاري هاي لحیم ها و تپانچه هویه44241
خدمات -نوردي هیئت کوه96520
اجرا  به  اداري دولت مربوط  خدمات -هاي سیاسی هیئت91210
اجرا  به  اداري دولت مربوط  خدمات -هاي کنونی هیئت91210



      (CPC) 694

     
هیپو سولفیت سدیم34240
هاي معدنی هیپو سولفیت34240
هیپو کلریت سدیم34240
هیتر کوره هواي گرم43420
هیدآنتوئین و مشتقات آن35230
ها هیدرازین و هیدروکسالمین و امالح غیر آلی آن34231
هیدرو ژنواورتو فسفات34642
سولفاتهیدروپلی 34240
هیدرورها34280
هیدروژن کربنات سدیم34240
شویی هیدروستات ماشین لباس44812
هیدروکربورهاي غیر حلقوي34110
هیدروکسید آلومینیوم34231
هیدروکسید باریم34231
هیدروکسید پتانسیم34231
)سود سوزآور(هیدروکسید سدیم 34231
هیدروکسید کلسیم34231
هیدروکسید منیزیم34231
هیدروکورتیزون35250
هیدروکینون و امالح آن34139
صورت ترکه هیزم، به03130
صورت سرشاخه و مانند آن هیزم، به03130
صورت قطعات کنده هیزم، به03130
صورت کنده هیزم، به03130
هیوسین35260
یاتاقان کولر آبی43320
یاتیا01599
یام01593
یخ23999
بندي شده یخ بسته23999
یخ طبیعی17400
یخ مصنوعی17400
یخ و برف17400
یخ و برف طبیعی17400
یخ و برف مصنوعی17400
فوت 11و 10یخچال 44811
فوت 13و  12یخچال 44811
فوت 15و  14یخچال 44811



      (CPC)  695

     
فوت 7و  6یخچال 44811
فوت 9و  8یخچال 44811
یخچال خودرو43913
یخچال غیر خانگی43913
یخچال فروشگاهی ایستاده43913
فوت 11و  10یخچال فریزر 44811
فوت 13و  12یخچال فریزر 44811
فوت 15و  14یخچال فریزر 44811
فوت و بیشتر 15یخچال فریزر 44811
فوت 9و  8یخچال فریزر 44811
فوت 7و  6یخچال فریزر44811
یخچال ویترینی43913
یخدان38999
یخمک22270
ید34231
یدک از نوع کاروانی، براي سکونت یا اردو یدک و نیم49222
کش یدک49316
یراق آلومینیومی جهت خطوط توزیع و انتقال46212
یراق مسی جهت خطوط توزیع و انتقال46212
یقه پالستیکی36990
)دیود دینام(یکسوکننده 46910
هاي نساجی کننده یکنواخت35490
)صفر ثانیه(یو پی اس 46211
یوکا01961
یوالف01172
یوالف سفید معمولی01172
یونجه بمی01912
عنوان علوفه مصرفی و علوفه زمستانی یونجه به01912
یونجه خشک23320
یونجه رهنانی01912
شهري یونجه نیک01912
یونجه همدانی01912
یونجه یزدي01912
ساله یونجه یک01912
پزشکی یونیت دندان48180
یونیت فنکویل43913
یونیت هیتر43912



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
    





      (CPC)699

       

  CPC2CPC1.1ISIC4HS2007
0-     

*90. ,*01111001.10*0111101110گندم، بذر
*90. ,*01111001.10*0111201110گندم، سایر
01111005.10*0112101120ذرت، بذر

01111005.90*0112201120  ذرت، سایر
*01121006.10*0113101130برنج، بذر

*01121006.10*0113201130) نکوبیده(شلتوک برنج، سایر 
*01111007.00*0114101190اي، بذر ذرت خوشه
*01111007.00*0114201190اي، سایر ذرت خوشه

*01111003.00*0115101150جو، بذر
*01111003.00*0115201150جو، سایر

*01111002.00*0116101160چاودار، بذر
*01111002.00*0116201160چاودار، سایر
*01111004.00*0117101160یوالف، بذر

*01111004.00*0117201160یوالف، سایر
*01111008.20*0118101190ارزن، بذر

*01111008.20*0118201190ارزن، سایر
90. ,30. ,01111008.10*0119001190سایر غالت

01130709.20*0121101239مارچوبه 
90. ,01130704.20*0121201239پیچ کلم

01130704.10*0121301239)بروکلی(کلم گل و کلم گل ایتالیایی 
01130705*0121401239کاهو و کاسنی

01130709.70*0121501239اسفناج
*01130709.90*0121601239کنگر فرنگی
*01130709.90*0121901239اي جات برگی یا ساقه سایر سبزي

01130807.11*0122101341هندوانه
012290134101130807.19هاي پرآب  طالبی و سایر میوه

0128709.6*0123101239)اي فقط دلمه(فلفل، سبز 
01130707*0123201239خیار و خیار ترشی

01130709.30*0123301239بادمجان
01130702*0123401239فرنگی  گوجه

*01130709.90*0123501239کدوتنبل، کدومسمایی و کدوقلیانی
*01130709.90*0123901239ثمر/جات داراي میوه سبزيسایر 

0123901110708.20*01241لوبیا، سبز



      (CPC) 700

  CPC2CPC1.1ISIC4HS2007
01110708.10*0124201239نخود، سبز

01110708.90*0124901239سایر حبوبات سبز
0123901130706.10*01251هویج و شلغم

0123901130703.20*01252سیر سبز
0123901130703.10*01253پیاز
0123901130703.90*01254جات خانواده سیر فرنگی و سایر سبزي تره

0123901130706.90*01259بندي نشده در جاي دیگر  اي، طبقه اي، پیازي یا غده جات ریشه سایر سبزي
012600154001131209.91جز بذر چغندر جات، به بذر سبزي

59. - 0123902300709.51*01270قارچ و دنبالن
*90. ,0123901130709.40*01290بندي نشده در جاي دیگر جات، تازه، طبقه سبزي
*01220804.40*0131101310آووکادو

*01220803.00*0131201310موز
*01220803.00*0131301310پالنتین و انواع مشابه

*01220804.10*0131401310خرما
*01220804.20*0131501310انجیر 
*01220804.50*0131601310مانگو
01220807.20*0131701349پاپایا

*01220804.30*0131801310آناناس
90. ,01220810.60*0131901349بندي نشده در جاي دیگر گرمسیري، طبقه هاي گرمسیري و نیمه سایر میوه

*01230805.40*0132101320فروت و گریپ) دارابی(پوملو  
*01230805.50*0132201320لیمو شیرین و لیمو ترش

*01230805.10*0132301320پرتقال
*01230805.20*0132401320نارنگی، نارنگی یافا

*01230805.90*0132901320بندي نشده در جاي دیگر  هاي مرکبات، طبقه سایر میوه
013300133001210806.10انگور

*01250810.90*0134101349)انواع کارنت و گوزبري(انگور فرنگی 
01250810.50*0134201349کیوي

توت و تمشک آمریکایی  تمشک، تمشک سیاه، توت، توت سیاه، شاه
01250810.20*0134301349)تمشک کالیفرنیا(

01250810.10*0134401349فرنگی توت
، )Vacciniumگونه (قاط  هاي جنس قره مانندها و میوه سایر توت

*90. ,02300810.40*0134901349بندي نشده در جاي دیگر طبقه

01240808.10*0135101349سیب
01240808.20*0135201349گالبی و به

01240809.10*0135301349زردآلو
01240809.20*0135401349گیالس و آلبالو

01240809.30*0135501349هلو و شلیل



      (CPC)701

  CPC2CPC1.1ISIC4HS2007
01240809.40*0135601349)گوجه وحشی(آلو، گوجه، آلوچه و هالله 

*01130810.90*0135701349  انار
*01240810.90*0135901349بندي نشده در جاي دیگر دار، طبقه هاي هسته دار و میوه هاي دانه سایر میوه
01251209.99*0136001530بذر میوه

01250802.11*0137101360بادام، با پوست
013720136001250801.31هندي، با پوست بادام
*01250802.40*0137301360بلوط، با پوست شاه

01250802.21*0137401360فندق، با پوست
*01250802.50*0137501360پسته، با پوست
01250802.31*0137601360گردو، با پوست

01250801.21*0137701360فندق برزیلی، با پوست
هاي آجیلی جنگلی خوراکی و بادام  جز میوه به(هاي آجیلی  سایر میوه

*90. ,*01250802.60*0137901360، با پوست)زمینی 

*Ceratonia siliqua013910123101251212.99، گونه )خرنوب(لوبیاي لوکاست 
*01250810.9*0139901349بندي نشده در جاي دیگر  ها، طبقه سایر میوه

*01111201.00*0141101410دانه سویا، بذر براي کاشتن
*01111201.00*0141201410دانه سویا، سایر

*01111202.10*0142101420زمینی با پوست، بذر بادام 
*01111202.10*0142201420زمینی با پوست، سایر بادام 
*01111207.20*0143101440دانه، بذر  پنبه
*01111207.20*0143201440دانه، سایر پنبه

01111204*0144101490تخم کتان/بزرک
01111207.50*0144201430دانه خردل

01111205*0144301430)کلزامنداب، (دانه شلغم روغنی یا کلم روغنی 
01111207.40*0144401430دانه کنجد

01111206*0144501430تخم آفتابگردان
*01111207.99*0144601430)زعفران کاذب(گلرنگ 

*99. ,01111207.91*0144901490بندي نشده در جاي دیگر هاي روغنی، طبقه سایر دانه
*01260709.90*0145001239زیتون 

*01260801.19*0146001310نارگیل، با پوست سخت 
*01261207.99*0149101490انواع دانه و میوه نخل روغنی

*01261207.99*0149901490بندي نشده در جاي دیگر هاي روغنی، طبقه سایر میوه
01510121001130701زمینی سیب
01130714.20*0159101240زمینی شیرین سیب
01130714.10*0159201240  مانیوک/کاساوا

*01130714.90*0159301240زمینی هندي  سیب/یام
*01130714.90*0159901240هاي خوراکی حاوي مقدار زیادي نشاسته یا اینولین،  ها و غده ریشه



      (CPC) 702

  CPC2CPC1.1ISIC4HS2007
بندي نشده در جاي دیگر طبقه

016100161101270901.11قهوه، سبز  
40. ,016200161201270902.20برگ چاي

016300161301270903برگ چاي خاس
016400161401271801دانه کاکائو

01280904.11*0165101620، فراوري نشده )خانواده فلفل سیاه(فلفل 
*01280904.20*0165201620، فراوري نشده )فرنگی اي، فلفل  فلفل دلمه(فلفل هندي و انواع مشابه، خشک 

,*20. ,*01280908.10*0165301620جوز هندي، جوز بویا، هل، فراوري نشده 
.30*

، رازیانه و )زیره کرمانی(انیسون، بادیان، تخم گشنیز، زیره سبز، زیره سیاه 
,*20. ,*01280909.10*0165401620دانه سرو کوهی، فراوري نشده 

.30*, .40*, .50*
19. ,01280906.11*0165501620، فراوري نشده  )کانال(دارچین 

*01280907.00*0165601620، فراوري نشده  )هاي کامل ساقه(میخک /قرنفل
*01280910.10*0165701620زنجبیل، فراوري نشده                        

*01280905.00*0165801620وانیل، فراوري نشده                       
01281210*0165901990مخروط رازک

01280910.20*0166001620زعفران

01690012390128ها محصوالت معطر، دارویی و ادویه
0709.90*,
0910.20 - .99,
1212.99*

39. - 01110713.31*0170101220)خشک(لوبیا 
01110713.50*0170201220باقال، خشک
01110713.20*0170301220نخود، خشک
01110713.40*0170401220عدس، خشک

01110713.10*0170501220نخود سبز، خشک
01110713.90*0170901220بندي نشده در جاي دیگر حبوبات، طبقه

018010181001131212.91چغندر قند
*018020182001141212.99نیشکر

01131209.10*0180301940بذر چغندر قند
*01291212.99*018090199سایر محصوالت حاوي قند 

*01191214.90*0191101910عنوان علوفه مصرفی و علوفه زمستانی  ذرت به
*01191214.90*0191201910عنوان علوفه مصرفی و علوفه زمستانی  یونجه به

01111213*0191301910صورت پلت نشده،خرد شده، فشرده شده، یا بهکاه غالت، سبوس، فراوري 
*01191214.90*0191901910بندي نشده در جاي دیگر اي، طبقه محصوالت علوفه

019210192101165201پنبه، پاک شده یا پاک نشده
در (آوري شده  هاي نساجی طبیعی، خام یا عمل جوت، کنف و سایر الیاف

019220192201165303.10) علف چینی(دانه و رامی  جز کتان، شاه ، به)آب



      (CPC)703

  CPC2CPC1.1ISIC4HS2007

,0192901923بندي نشده در جاي دیگر آوري نشده، طبقه سایر محصوالت الیافی، عمل
26190*

0116
5301.10,
5302.10,
5305.00*

هاي گیاهی عمدتاً مورد استفاده در تولید عطر، دارو،  گیاهان و بخش
,0193001930کش و موارد مشابه  کش، قارچ حشره

23999*
01281211, 1302.11

29. - 01191209.21*0194001940اي  و بذر گیاهان علوفه) جز بذر چغندر قند به(بذر چغندر 

,01950032100129، ورق یا نوار)صفحه(صورت قالب  بهالستیک طبیعی به شکل اولیه یا 
0230

4001.10, .21 - 
.29

,019610151001300601پیوند؛ هاگ قارچ/گیاه زنده؛ پیاز، غده و ریشه؛ قلمه 0602
بریده و غنچه گل شامل دسته گل، حلقه گل، سبد گل و مانند  گل شاخه

019620152001190603آن

01191209.30*0196301530بذر گل
019700179001152401.10تنباکو، فراوري نشده 

*0199001990بندي نشده در جاي دیگر سایر اقالم گیاهی، فراوري نشده، طبقه
0119,
01291212.99*

*90. ,*01410102.10*0211102111گاو
*90. ,*01410102.10*0211202111)بوفالو(گاومیش 

*01430106.19*0212102129کوهان شتر بیشتر و 
01440104.10*0212202112گوسفند

01440104.20*0212302112بز

*0212902129بندي نشده در جاي دیگر سایر نشخوارکنندگان، طبقه
0149,
01700106.19*

021300211301420101سانان اسب و سایر اسب
021400212101450103گراز/خوک

94. ,01460105.11*0215102122مرغ و خروس
*99. ,01460105.12*0215202122بوقلمون

*99. ,*01460105.19*0215302122غاز

*0215402122اردک
0146,
01700105.19*, .99*

*99. ,*01460105.19*0215502122دار مرغ شاخ

*0219102129خرگوش و خرگوش صحرایی
0149,
01700106.19*

*0219202129سایر حیوانات
0149,
0170

0106.11, .12,
.19*

*01490106.39*0219302129)شترمرغ استرالیایی(شترمرغ و امو و رئا 

*0219402129سایر طیور 
0149,
0170

0106.31, .32,
.39*



      (CPC) 704

  CPC2CPC1.1ISIC4HS2007
01490106.20*0219502129خزندگان

*01490106.90*0219602129زنبور

*0219902129بندي نشده در جاي دیگر  سایر حیوانات زنده، طبقه
0149,
01700106.90*

*30. ,*01410401.20*0221102910شیر خام گاو 
*30. ,*01410401.20*0221202910شیر خام گاومیش 
*30. ,*01440401.20*0229102910شیر خام گوسفند

*30. ,*01440401.20*0229202910شیر خام بز
*30. ,*01430401.20*0229302910شیر خام شتر

*0229902910بندي نشده در جاي دیگر سایر انواع شیر خام طبقه
0142,
01490401.20*, .30*

*01460407.00*0231002920تخم مرغ، با پوسته، تازه

*0232002920بندي نشده در جاي دیگر طبقهتخم سایرطیور، با پوسته، تازه، 
0146,
01490407.00*

*0233002920کشی تخم براي جوجه
0146,
01490407.00*

024110299001410511.10منی گاوسانان

*0241939110بندي نشده در جاي دیگر منی، طبقه
0144,
0145,
0149

0511.99*

*0242039110  جنین
0141,
01420511.99*

029100293001490409عسل طبیعی
جز  نمک، به حلزون، تازه، سرد، منجمد، خشک، نمک سود شده یا در آب

029200294001490307.60حلزون دریایی

029300295001490410بندي نشده در جاي دیگر محصوالت خوراکی با منشأ حیوانی طبقه
029410296101445101.11شده پشم چیده شده، چرب، شامل پشم شسته

پشم حیوان کشتار شده، چرب، شامل پشم حیوان کشتار شده شسته 
,01445101.19*0294202962شده؛ موي زبر حیوانات 5102.20

0294302963موي مرغوب حیوانات، شانه نشده یا حالجی نشده

0141,
0143,
0144,
0149,
0170

5102.11, .19

029440296401495001ابریشم مناسب براي ریسیدنپیله کرم 

,*50. ,*10104101.20*0295102971آوري نشده حیوانات گاوسانان پوست عمل
.90*



      (CPC)705

  CPC2CPC1.1ISIC4HS2007

,*50. ,*10104101.20*0295202971سانان آوري نشده حیوانات اسب پوست عمل
.90*

10104102*0295302971آوري نشده گوسفند و بره پوست عمل
*10104103.90*0295402971آوري نشده بز و بزغاله پوست عمل

,*0295502972آوري نشده پوست خز عمل
0297310104301

,*0295902972آوري نشده سایر حیوانات پوست عمل
0297410104103.20, .30,

.90*
029600298010401521.90موم حشره و موم کافوري، تصفیه شده یا نشده و رنگ شده یا نشده 

,03110031100210برگان  از تیره سوزنی) تنه درخت(کنده 
02204403.20

,03120031200210برگان  هاي پهن از تیره) تنه درخت(کنده  
0220

4403.41 - .49,
.91 - .99

031300313002204401.10صورت کنده، قطعات کنده، ترکه، سرشاخه و مانند آن هیزم، به
هاي طبیعی مشابه  پرچا، گوآیول، صمغ آدامس و صمغ - باالتا، گوتا

032110322002304001.30صورت اولیه یا به شکل ورقه یا نوار  به

بندي نشده  هاي طبقه هاي طبیعی و سایر رزین الک، رزین، بالسام، صمغ
,032190323002301301.20در جاي دیگر 1301.90

032200391002304501.10طبیعی، فراوري نشده یا با فراوري ابتداییپنبه  چوب
*02300802.90*0323001360محصوالت خوراکی وحشی

*01290604.91*0324103920درخت کریسمس
هایی از گیاهان، بدون گل یا غنچه و علف، خزه و گلسنگ،  سایر بخش

,*91. ,02300604.10*0324903920مناسب براي مقاصد تزئینی 
.99

مواد گیاهی عمدتاً مورد استفاده براي بافتن، پرکردن و الیی گذاشتن؛ مواد 
صورت  گیاهی عمدتاً مورد استفاده براي رنگ کردن و برنزه کردن، به

طبیعی  
032500393001291401, 1404.90

*0411104110ماهی تزئینی
0321,
03220301.10

*0411904110ماهی زندهسایر انواع 

0311,
0312,
0321,
0322

0301.91 - .99

0412004120ماهی، تازه یا سرد

0311,
0312,
0321,
0322

0302.11 - .69

,04210042100311پوستان، غیر منجمد  سخت
0312,

0306.21 - .29
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0321,
0322

,04220042200311  صدف
03210307.10

*0429104230زنده، تازه یا سردتنان،  سایر نرم
0311,
0321

0307.21, .31,
.41, .51, .91*

*0429904230مهرگان آبزي، زنده، تازه یا سرد سایر بی
0311,
03210307.91*

پوستان و خارپوستان و  تنان، سخت مرجان و محصوالت مشابه، صدف نرم
049100491003110508استخوان ماهی مرکب 

*049200492003110511.99طبیعی از حیوانات آبزياسفنج 
خرد  ها، تازه، منجمد یا خشک، خرد شده و جلبک دریایی و سایر جلبک

,04930049300311نشده
03211212.20

1-        
19. ,12. ,110101101005102701.11سنگ، فشرده نشده زغال

110201102019202701.20سنگ هاي جامد مشابه تولید شده از زغال سوختبریکت و 
05202702.10*1103011030شیل و ماسه قیري/پلمه سنگ نفتی/شیست قیري

19202702.20*1104011030لینیت، فشرده شده
110501104008922703تورب
هاي قیري  کانیهاي حاصل از  هاي حاصل از نفت خام و روغن روغن

120101201006102709، خام)بیتومینه(

21. ,120201202006202711.11گاز طبیعی، مایع شده یا به همان صورت گاز
120301203006102714.10شیل قیري یا نفتی و ماسه قیري

130001300007212612سنگ و کنستانتره اورانیوم و توریوم 
12. ,141001410007102601.11جز پیریت آهن تشویه شده آهن، بهسنگ و کنستانتره 

142101421007292603سنگ و کنستانتره مس
142201422007292604سنگ و کنستانتره نیکل 

142301423007292606سنگ و کنستانتره آلومینیوم  
142401424007292616بها  سنگ و کنستانتره فلزات گران

جز سنگ و کنستانتره اورانیوم  به(سنگ و کنستانتره سایر فلزات غیر آهنی 
14290142900729)و توریوم

2602, 2605, 2607
- 2611, 2613 - 
2615, 2617

151101511008102514سنگ لوح
151201512008102515هاي تزئینی و ساختمانی آهکی سنگ مرمر و سایر سنگ

,1513015130هاي تزئینی و ساختمانی و سایر سنگ گرانیت، ماسه سنگ
16390*

08102506.20, 2516

,152001520008102520.10هاي آهکی،  سنگ گچ؛ انیدریت؛ گدازآور آهکی؛ سنگ آهک و سایر سنگ 2521
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شود از نوعی که در تولید آهک و سیمان استفاده می

153101531008102505ماسه طبیعی
سنگ  ریزه، خرده ، سنگ)خرده(ریگ، ماسه، سنگ شکسته، سنگ ماکادام 

,41. ,20. ,08102517.10*1532015320و پودر سنگ 
.49

153301533008992714.90قیر و آسفالت، طبیعی؛ آسفالتیت و سنگ آسفالتی
,154001540008102507خاک رس 2508

08912510*1611016110کلسیم طبیعی و گچ فسفاتهفسفات کلسیم طبیعی، فسفات آلومینیوم 
161201612008912502پیریت آهن تشویه نشده

16190161900891  هاي شیمیایی سایر کانی
2511, 2528,
2529.21, .22,
2530.20, .90

162001620008932501نمک و کلرید سدیم خالص؛ آب دریا
قیمتی، کار  و نیمه) نه الماس صنعتیشامل الماس، اما (هاي قیمتی  سنگ

,31. ,163101631008997102.10نشده یا فقط اره شده یا تا حدي شکل داده شده
7103.10

یا ) با ضربه(الماس صنعتی، کار نشده یا فقط اره شده، قطعه قطعه شده 
برش داده شده با الماس دیگري؛ سنگ پا؛ سنگ سنباده؛ کوراندوم 

هاي طبیعی و سایر ساینده) گارنت(طبیعی؛ نارسنگ 
163201632008992513, 7102.21

,163301633008102509گچ و دولومیت 2518.10

0899*1639016390  بندي نشده در جاي دیگر هاي طبقه سایر کانی

2504, 2506.10,
2512, 2519, 2524,
2525.10, .20,
2526, 2529.10,
.30, 2530.10

171001710035102716الکتریکیانرژي 
جز گازهاي نفت و سایر  گاز زغال، گاز آب، گاز مولد و گازهاي مشابه، به

172001720035202705هاي گازي هیدروکربن

*173001730035302201.90بخار و آب گرم
*35302201.90*1740018000یخ و برف

*36002201.90*1800018000آب طبیعی
2-          

,*20. ,*10100201.10*2111121111گوشت گاو، تازه یا سرد 
.30*

,*20. ,*10100201.10*2111221111گوشت گاومیش، تازه یا سرد 
.30*

19. - 211132111310100203.11گوشت خوک، تازه یا سرد 
*10100208.10*2111421129گوشت انواع خرگوش، تازه یا سرد 

23. - 211152111510100204.10گوشت گوسفند، تازه یا سرد 
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*10100204.50*2111621117گوشت بز، تازه یا سرد 

*10100208.90*2111721129گوشت شتر و دیگر شترسانان، تازه یا سرد 
*10100205.00*2111821118سانان، تازه یا سرد  گوشت اسب و دیگر اسب
*90. ,*10100208.40*2111921129داران، تازه یا سرد  دیگر انواع گوشت پستان
*13. ,10100207.11*2112121121گوشت مرغ، تازه یا سرد 

*35. ,*10100207.32*2112221121اردک، تازه یا سرد /گوشت مرغابی
*35. ,*10100207.32*2112321121گوشت غاز، تازه یا سرد 

*26. ,10100207.24*2112421121گوشت بوقلمون، تازه یا سرد 
*35. ,*10100207.32*2112521121دار، تازه یا سرد   گوشت مرغ شاخ

,*20. ,*10100202.10*2113121112گوشت گاو، منجمد
.30*

,*20. ,*10100202.10*2113221112گوشت گاومیش، منجمد
.30*

29. ,22. ,211332111410100203.21گوشت خوک، منجمد
*10100208.10*2113421129گوشت انواع خرگوش، منجمد

43. - 211352111610100204.30گوشت گوسفند، منجمد
*10100204.50*2113621117گوشت بز، منجمد

*10100208.90*2113721129گوشت شتر و دیگر شترسانان، منجمد
*10100205.00*2113821118سانان، منجمد گوشت اسب و دیگر اسب
*90. ,*10100208.40*2113921129داران، منجمد دیگر انواع گوشت پستان

*14. ,10100207.12*2114121122گوشت مرغ، منجمد
*36. ,*10100207.33*2114221122اردک، منجمد/مرغابیگوشت 

*36. ,*10100207.33*2114321122گوشت غاز، منجمد
*27. ,10100207.25*2114421122گوشت بوقلمون، منجمد

*36. ,*10100207.33*2114521122دار، منجمد گوشت مرغ شاخ

,*2115121119منجمداضافات قابل خوردن الشه گاو، تازه، سرد یا 
39110*

1010
0206.10*, .21*,
.22*, .29*,
0504.00*

,*2115221119اضافات قابل خوردن الشه گاومیش، تازه، سرد یا منجمد
39110*

1010
0206.10*, .21*,
.22*, .29*,
0504.00*

,*2115321119اضافات قابل خوردن الشه خوک، تازه، سرد یا منجمد
39110*

10100206.30, .41, .49,
0504.00*

,*2115521119اضافات قابل خوردن الشه گوسفند، تازه، سرد یا منجمد
39110*

10100206.80*, .90*,
0504.00*

,*2115621119اضافات قابل خوردن الشه بز، تازه، سرد یا منجمد
39110*

10100206.80*, .90*,
0504.00*
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بندي  داران، تازه، سرد یا منجمد، طبقه پستاناضافات قابل خوردن الشه 
,*2115921119نشده در جاي دیگر

21129*
1010

0206.80*, .90*,
0208.10*, .30,
.40*, .90*

,*2116021121اضافات قابل خوردن الشه ماکیان، تازه، سرد یا منجمد
21122*

1010
0207.13*, .14*,
.26*, .27*, .34,
.35*, .36*

19. - 10100210.11*2117121131)مازه و ران(خوک، قطعه قطعه شده، نمک سود، خشک یا دودي گوشت 
10100210.20*2117221131گوشت گاو و گاومیش، نمک سود، خشک یا دودي 

نمک،  سایر انواع گوشت و اضافات قابل خوردن الشه، نمک سود، در آب
تهیه شده از گوشت یا  خشک یا دودي؛ آردهاي قابل خوردن و غذاهاي

اضافات الشه
2117321131*10100210.91 - .99

*10101601.00*2117421132سوسیس و محصوالت مشابه تهیه شده از گوشت، اضافات الشه یا خون
تنان یا دیگر  پوستان، نرم عصاره یا آب گرفته شده از گوشت، ماهی، سخت

10791603*2117521132مهرگان آبزي بی

1075*2117621132غذاهاي آماده تهیه شده از گوشت 

1601.00*,
1602.20*, .31*,
.32*, .39*, .41*,
.42*, .49*, .50*,
.90*

1010*2117921132داري شده سایر انواع گوشت، اضافات الشه یا خون آماده شده یا نگه

1602.20*, .31*,
.32*, .39*, .41*,
.42*, .49*, .50*,
.90*

آرد، بلغور و پلت تهیه شده از گوشت یا اضافات گوشت، غیر قابل خوردن؛ 
211802114010102301.10ته مانده چربی آب شده 

*90. ,10100208.50*2119021129سایر انواع گوشت و اضافات قابل خوردن الشه، تازه، سرد یا منجمد
79. - 10200303.11*2121021220) به غیراز فیله ماهی و گوشت ماهی(ماهی، منجمد 

19. ,12. ,10200304.11*2122121210، تازه یا سرد)چرخ شده یا نشده/قیمه(فیله ماهی و گوشت ماهی 
29. ,22. ,10200304.21*2122221220فیله ماهی، منجمد
99. ,92. ,10200304.91*2122321220چرخ شده یا نشده، منجمد /گوشت ماهی، قیمه

10200305.30*2122421230نمک، اما نه دودي فیله ماهی، خشک کرده، نمک زده یا در آب
10200302.70*2122521210جگر و تخم ماهی، تازه یا سرد

10200303.80*2122621220جگر و تخم ماهی، منجمد
10200305.20*2122721230نمک  جگر و تخم ماهی، خشک کرده، دودي، نمک زده یا در آب

ماهی، خشک کرده، اما نه دودي؛ نمک زده، اما نه خشک کرده یا دودي؛ 
69. - 10200305.51*2123121230نمک  یا در آب

49. - 10200305.41*2123221230ماهی شامل فیله، دودي 
10200305.10*2123321230پودر ماهی قابل خوردن
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,*2124121240پوستان  تنان و سخت غذاهاي آماده تهیه شده از ماهی، نرم
21260*

1075
1604.20*,
1605.10*, .20*,
.30*, .40*, .90*

,19. - 10201604.11*2124221240داري شده هاي دیگر فراوري یا نگه ماهی، به طریق
.20*

10201604.30*2124321240هاي خاویار خاویار و جایگزین
19. - 10200306.11*2125021250پوستان، منجمد سخت

,49. ,39. ,10200307.29*2126121250نمک تنان، منجمد، خشک کرده، نمک زده یا در آب نرم
.59, .99*

*10200307.99*2126921250نمک مهرگان دریایی، منجمد، خشک کرده، نمک زده یا در آب سایر بی

,*20. ,*10201605.10*2127021260داري شده به طریقی دیگر فراوري یا نگهپوستان  سخت
.30*, .40*

*10201605.90*2128021260هاي دیگر داري شده به روش مهرگان آبزي فراوري یا نگه تنان و سایر بی نرم
تنان  پوستان، نرم آرد، بلغور و پلت، غیر خوراکی، تهیه شده از ماهی، سخت

212912129110202301.20مهرگان آبزي  یا سایر بی

بندي نشده در جاي دیگر تهیه شده از ماهی،  محصوالت طبقه
پوستان،  مهرگان آبزي؛ ماهی، سخت تنان یا سایر بی پوستان، نرم سخت

مهرگان آبزي مرده نامناسب براي مصرف انسان  تنان یا سایر بی نرم
212992129910200511.91

10300710.22*2131121310لوبیا، منجمد
10300710.21*2131221310نخود، منجمد

10300710.10*2131321310زمینی، منجمد سیب
90. - 10300710.29*2131921310جات و حبوبات، منجمد سایر سبزي
10302009.50*2132121400فرنگی آب گوجه

*90. ,*10302009.80*2132921400جات آب سایر سبزي
213302132010300711موقتصورت  داري شده به جات نگه سبزي
*90. ,10302001.10*2134021390داري شده در سرکه یا اسید استیک زمینی نگه جات، حبوبات و سیب سبزي

*10752004.90*2139121390زمینی جات، حبوبات و سیب غذاهاي آماده تهیه شده از سبزي
10301105*2139221390زمینی  سیب) پلت(آرد، بلغور، پودر، برش و گلوله 

10300712*2139321390جات خشک سبزي
,10302004.10*2139421390داري شده به طرق دیگر زمینی، فراوري یا نگه سیب 2005.20

59. ,10302005.51*2139521390داري شده به طرق دیگر، غیر منجمد لوبیا، فراوري یا نگه
10302005.40*2139621390به طرق دیگر، غیر منجمد داري شده نخود، فراوري یا نگه

10302003*2139721390داري شده به طرق دیگر قارچ و دنبالن، فراوري یا نگه 

هایی غیر از استفاده از  داري شده به روش جات و حبوبات، نگه سایر سبزي
1030*2139921390بندي نشده در جاي دیگر سرکه، اسید استیک یا شکر، طبقه

2002.10, .90,
2004.90*, 2005.60
- .99

10300806.20*2141101350کشمش
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10300813.20*2141201350آلو، آلوچه و گوجه، خشک

21419بندي نشده در جاي دیگر      هاي خشک، طبقه سایر میوه
01310*,
01320*,
01350*

1030

0803.00*,
0804.10*, .20*,
.30*, .40*, .50*,
0805.10*, .20*,
.40*, .50*, .90*,
0813.10, .30 - .50

10301202.20*2142101420زمینی، مغز بادام 
10300802.12*2142201360بادام، مغز
10300802.22*2142301360فندق، مغز

10300801.32*2142401310هندي، مغز  بادام

,*2142901310هاي مغز کرده پوسته سایر سخت
01360*

1030

0801.11, .19*,
.22, 0802.32,
.40*, .50*, .60*,
.90*

19. ,12. ,10302009.11*2143121400آب پرتقال
29. ,10302009.21*2143221400فروت آب گریپ
49. ,10302009.41*2143321400آب آناناس
69. ,10302009.61*2143421400آب انگور

79. ,10302009.71*2143521400سیب آب

,39. ,10302009.31*2143921400بندي نشده در جاي دیگر    ها، طبقه آب سایر میوه
.80*, .90*

10302008.20*2149121550داري شده به طرق دیگر آناناس، فراوري یا نگه
10302008.70*2149221550داري شده به طرق دیگر هلو، فراوري یا نگه

214932151010300811ها، نپخته یا پخته، منجمد      پوسته ها و سخت میوه
پوسته و پاته میوه یا  اي، مارماالد، پوره میوه یا سخت انواع مربا، ژل میوه

99. ,214942152010302007.91پوسته  سخت

شور یا به /زدهها، بو داده، نمک  زمینی و سایر دانه ها، بادام  پوسته سخت
19. ,214952153010302008.11بندي نشده در جاي دیگر طرق دیگر فراوري شده طبقه

صورت موقت و نه براي مصرف  داري شده به ها، نگه پوسته هاو سخت میوه
,2149621540فوري  

21550*
10300812, 0814

بندي نشده  داري شده، طبقه هاي فراوري و نگه پوسته هاو سخت سایر میوه
21499در جاي دیگر  

01990*,
21390*,
21550*,
21560

1030
1212.99*,
2001.90*, 2008.30
- .60, .80 - .99

10100209.00*2151121611چربی خوک و طیور، آب نکرده
*10101502.00*2151221611چربی گاو، آب نکرده

*10101502.00*2151321611چربی گاومیش، آب نکرده
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*10101502.00*2151421611چربی گوسفند، آب نکرده

*10101502.00*2151521611چربی بز، آب نکرده

,*2151921612بندي نشده در جاي دیگر چربی سایر حیوانات، آب نکرده، طبقه
21620*

10101505.00*,
1506.00*

*10101501.00*2152121611چربی خوک، آب کرده
*10101501.00*2152221611چربی طیور، آب کرده

*10401502.00*2152321611پیه 
10401504.10*2152421620ها انواع روغن کبد ماهی و اجزاي تفکیکی آن

از روغن کبد  ها، از ماهی، غیر ها و اجزاي تفکیکی آن ها و روغن چربی
10401504.20*2152521620ماهی

10401504.30*2152621620داران دریایی ها، از پستان ها و اجزاي تفکیکی آن ها و روغن چربی

,*2152921612هاي حیوانی، آب کرده سایر چربی
21620*

10401503, 1505.00*,
1506.00*

10401507.10*2153121630روغن سویا، خام
10401508.10*2153221630زمینی، خام روغن بادام 

10401512.11*2153321630روغن تخم آفتابگردان، خام
91. ,10401514.11*2153421630شلغم روغنی، خام/کلم روغنی/روغن منداب

10401511.10*2153521640روغن نخل، خام
10401513.11*2153621640روغن نارگیل، خام

,*2153721630روغن زیتون، خام
21650*

10401509.10, 1510.00*

10401512.21*2153821630دانه، خام روغن پنبه

21539بندي نشده در جاي دیگر هاي نباتی، خام، طبقه سایر روغن

21640*,
21650*,
21660*,
21670*

1040
1513.21, 1515.11,
.21, .30*, .50*,
.90*

10401507.90*2154121650تصفیه شده روغن سویا،
10401508.90*2154221650زمینی، تصفیه شده روغن بادام 

10401512.19*2154321650روغن تخم آفتابگردان، تصفیه شده
99. ,10401514.19*2154421650، تصفیه شده)کلم روغنی، شلغم روغنی(روغن منداب 

10401511.90*2154521670روغن نخل، تصفیه شده
10401513.19*2154621670روغن نارگیل، تصفیه شده
,10401509.90*2154721650روغن زیتون، تصفیه شده 1510.00*

10401512.29*2154821650دانه، خام روغن پنبه

21549بندي نشده در جاي دیگر هاي نباتی، تصفیه شده، طبقه سایر روغن
21650*,
21660*,
21670*

1040
1513.29, 1515.19,
.29, .30*, .50*,
.90*
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215502168010401517هاي مشابه  مارگارین و فراورده

بندي  هاي حیوانی و نباتی، تصفیه شده، طبقه ها و چربی سایر انواع روغن
215902169010401516نشده در جاي دیگر

216002170010401404.20پنبه  خرده
2306 - 217102181010402304هاي نباتی ها و روغن هاي جامد، از چربی کنجاله و سایر باقیمانده

217202182010401208جز آرد و بلغور خردل هاي روغنی، به هاي روغنی و میوه آرد و بلغور دانه
10401521.10*2173121830)جز تري گلیسیریدها به(هاي گیاهی  موم

هاي  هاي حاصل از فراوري مواد چرب یا موم خام پشم؛ باقیماندهچربی 
10401522*2173221830حیوانی یا گیاهی

*20. ,221102211010500401.10شیر مایع فراوري شده
*221202212010500401.30خامه، تازه
10500404.10*2213022990آب پنیر

29. ,10500402.21*2221122910پودر شیر کامل
10500402.10*2221222910و آب پنیر) کرده چرخ(پودر شیر چربی گرفته 

*10500404.90*2221922990بندي نشده در جاي دیگر  صورت جامد، طبقه سایر انواع شیر و خامه به
*10500402.91*2222122920شیر تبخیر شده
*10500402.99*2222222920شیر تغلیظ شده

,*10500402.91*2222922920بندي نشده در جاي دیگر شیر و خامه، طبقه
0402.99*

222302293010500403ماست و سایر محصوالت حاصل از تخمیر یا اسیدي کردن شیر و خامه 

,*20. ,*10500405.10*2224122940هاي گرفته شده از شیر گاو ها و روغن کره و سایر چربی
.90*

,*20. ,*10500405.10*2224222940بوفالو/هاي گرفته شده از شیر گاومیش ها و روغن و سایر چربی کره
.90*

,*20. ,*10500405.10*2224922940هاي گرفته شده از سایر انواع شیر  ها و روغن کره و سایر چربی
.90*

,*20. ,*10500406.10*2225122950پنیر از شیر گاو، تازه یا فراوري شده
.30*, .40*, .90*

,*20. ,*10500406.10*2225222950پنیر از شیر گاومیش، تازه یا فراوري شده
.30*, .40*, .90*

,*20. ,*10500406.10*2225322950پنیر از شیر گوسفند، تازه یا فراوري شده
.30*, .40*, .90*

,*20. ,*10500406.10*2225422950پنیر از شیر بز، تازه یا فراوري شده
.30*, .40*, .90*

,*20. ,*10500406.10*2225922950بندي نشده در جاي دیگر پنیر، تازه یا فراوري شده، طبقه
.30*, .40*, .90*

222602296010503501.10کازئین 
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222702297010502105بستنی و سایر اقالم یخی خوردنی

*10500404.90*2229022990بندي نشده در جاي دیگر طبقهمحصوالت لبنی 
*10790407.00*2230002920داري شده یا پخته شده تخم طیور، با پوسته، نگه

231102311010611101آرد گندم و مسلین
231202312010611102سایر انواع آرد غالت 

20. - 231302313010611103.11بلغور بذر پوست کنده، بلغور و پلت گندم و سایر غالت 
,231402315010611104))هاي ذرت ورقه(شامل کورن فلکس (سایر محصوالت غالت  1904

40. ,231612316010611006.30سفید یا کامالً سفید شده برنج، نیمه
231620114010611006.20)سفید نشده(برنج سبوس گرفته 

231702317010611106جات آرد و بلغور سایر سبزي
231802318010611901.20پزي ها و خمیرهاي مورد استفاده براي تولیدات نانوایی و شیرینی مخلوط

گلوکز و شربت گلوکز؛ فراکتوز و شربت فراکتوز؛ الکتوز و شربت الکتوز؛ 
بندي نشده در جاي دیگر؛  شربت شکر طبقهقند معکوس؛ انواع شکر و 

عسل مصنوعی؛ کارامل
2321022980,

23210

1050,
1062,
1079

1702.11, .19, .30
- .90

انواع نشاسته؛ اینولین؛ گلوتن گندم؛ دکسترین و سایر انواع نشاسته 
,232202322010621108تغییریافته 1109,

3505.10
هاي آن، تهیه شده از نشاسته به  و جایگزین) نشاسته مانیوک(تاپیوکا 

232302323010621903شکل ورقه، دانه، الک شده و غیره 

10802309.10*2331123310فروشی غذاي سگ و گربه، عرضه شده براي خرده
بندي نشده در جاي  هاي مورد استفاده در تغذیه حیوانات طبقه فراورده
10802309.90*2331923310دیگر

233202332010801214.10کنجاله و پلت یونجه
و محصوالت برشته شده ) تست(بیسکویت ترد؛ نان سوخاري، نان برشته 

40. ,234102341010711905.10مشابه

32. ,31. ,234202342010711905.20نان زنجبیلی و مانند آن؛ بیسکویت شیرین؛ وافل و ویفر
*10711905.90*2343023430و کیک) دانمارکی(هاي خمیري  شیرینی

*10711905.90*2349023430پزي نان و سایر تولیدات نان و شیرینی
10721701.11*2351123510قند نیشکر

10721701.12*2351223510قند چغندر قند
235202352010721701.99قند تصفیه شده

قند تصفیه شده نیشکر یا چغندر قند، به شکل جامد، شامل مواد 
,235302353010721701.91افرا ) شیره(قند افرا و شربت /دهنده؛ شکر دهنده یا رنگ طعم 1702.20

235402354010721703مالس 
236102361010731803خمیر کاکائو، چربی گرفته یا نگرفته

236202362010731804کره، چربی و روغن کاکائو 
236302363010731805پودر کاکائو، شیرین نشده

236402364010731806.10پودر کاکائو، شیرین
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جز پودر کاکائوي  به(هاي غذایی محتوي کاکائو  شکالت و سایر فراورده

236502365010731806.20اي صورت فله ، به)شیرین

جز پودر کاکائوي  به(هاي غذایی محتوي کاکائو  شکالت و سایر فراورده
90. - 236602366010731806.31اي صورت غیر فله ، به)شیرین

جات، میوه، بادام،  ، بدون کاکائو؛ سبزي)شامل شکالت سفید(جات  شیرینی
داري شده با  فندق و مانند آن، پوست میوه و سایر اجزاي گیاهان، نگه

استفاده از شکر  
236702367010731704, 2006

19. ,237102371010741902.11)مغزدار یا هر صورت دیگري(پاستاي پخت نشده، فراوري نشده 
عنوان یک  اما نه به(پاستا، پخته، مغزدار یا به نحو دیگري فراوري شده 

,*30. ,*10741902.20*2372123720عنوان یک غذاي کامل  ؛ کوسکوس، مگر به)غذاي کامل
.40*

,*30. ,*10751902.20*2372223720غذاهاي آماده شامل پاستاي مغزدار؛ غذاي آماده کوسکوس 
.40*

22. ,21. ,239112391110790901.12قهوه، کافئین زدایی شده یا بوداده 
هاي قهوه حاوي قهوه؛ عصاره، اسانس و کنستانتره قهوه و  جایگزین

عنوان ماده اصلی؛ کاسنی  ها یا از خود قهوه به محصوالت تهیه شده از آن
اسانس و صورت بوداده و عصاره،  هاي قهوه به بوداده و سایر جایگزین

ها کنستانتره آن

2391223912*10790901.90*,
2101.11, .12, .30

و چاي تا حدي تخمیر ) تخمیر شده(، چاي سیاه )تخمیر نشده(چاي سبز 
30. ,239132391310790902.10کیلوگرمی  3هاي انفرادي حداکثر  شده، در بسته

و ) خاسچاي (عصاره، اسانس و کنستانتره از چاي یا برگ خاس 
ها یا با استفاده از چاي یا برگ  هاي تولید شده با استفاده از آن فراورده
)چاي خاس(خاس 

239142391410792101.20

10790904.12*2392101620فلفل، فراوري شده 
، فراوري )فرنگی اي، فلفل  فلفل دلمه(فلفل هندي و انواع مشابه، خشک 

*10790904.20*2392201620شده 

,*20. ,*10790908.10*2392301620جوز هندي، جوز بویا، هل، فراوري شده 
.30*

، رازیانه، )زیره کرمانی(انیسون، بادیان، تخم گشنیز، زیره سبز، زیره سیاه 
,*20. ,*10790909.10*2392401620دانه سرو کوهی، فراوري شده

.30*, .40*, .50*
10790906.20*2392501620، فراوري شده )کانال(دارچین 

*10790907.00*2392601620، فراوري شده )هاي کامل ساقه) (میخک(قرنفل 
*10790910.10*2392701620زنجبیل، فراوري شده                        

*10790905.00*2392801620وانیل، فراوري شده                       
ها؛  پوسته ها یا سخت جات، میوه محصوالت هموژنیزه از انواع گوشت، سبزي

محصوالت تهیه شده از شیر، آرد، بلغور، نشاسته یا عصاره مالت براي نوزاد، 
بندي نشده در جاي دیگر؛ محصوالت غذایی ترکیبی هموژنیزه  طبقه

23991239911079
1602.10, 1901.10,
2005.10, 2007.10,
2104.20

239922399210792104.10ها سوپ و آب آبگوشت و غذاهاي تهیه شده از آن
,239932399310790408داري شده؛ آلبومین تخم  تخم طیور، بدون پوسته و زرده تخم، تازه یا نگه 3502.11 - 
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19.طیور

239942399410792209دست آمده از اسید استیک  هاي آن، به سرکه و جایگزین
239952399510792103ها؛ آرد نرم و زبر خردل؛ خردل فراوري شده  سس؛ ترکیبات چاشنی

سلولی، مرده؛  هاي تک ؛ سایر میکروارگانیسم)فعال یا غیر فعال(مخمر 
239962399610792102)گرد مخمر(پودر  بیکینگ

*10752106.90*2399723999سایر غذاهاي آماده

1079*2399923999بندي نشده در جاي دیگر سایر محصوالت غذایی طبقه
1302.12 - .39,
1901.90, 2106.10,
.90*

241102411020112207.10درصد حجمی یا بیشتر 80الکل اتیلیک تقلیب نشده با نسبت الکل 
70. - 11012208.20*2413124130درصد  40هاي تقطیري الکلی با نسبت الکل حدود  عرق و سایر نوشیدنی

هاي تقطیري الکلی و الکل اتیلیک تقلیب نشده با نسبت  سایر نوشیدنی
11012208.90*2413924130درصد حجمی 80الکل کمتر از 

242112421111022204.10شراب گازدار از انگور تازه    
30. - 242122421211022204.21جز شراب گازدار؛ آب انگور  شراب از انگور تازه، به
هاي گرفته شده از انگور تازه، طعم داده شده با پالت  ورموت و سایر شراب

242202421311022205یا مواد معطر

، شراب عسل و سایر )شراب گالبی(، پري )شراب سیب(سیدر 
جز شراب گرفته شده از انگور تازه و آبجو تهیه  هاي تخمیري، به نوشیدنی
مالتشده از 

242302422011022206

243102431011032203آبجو تهیه شده از مالت
243202432011031107مالت، اعم از بوداده و بونداده  

*90. ,244102441011042201.10دار نشده آب بطري شده، شیرین نشده و طعم
244902449011042202هاي غیر الکلی پرکالري  سایر نوشیدنی

250100171012002401.20آوري شده بدون دمبرگ عمل/برگ تنباکوي با دمبرگ
سیگار پیچیده شده در (، سیگاریلو )نوعی سیگار برگ(سیگار برگ، چروت 

250202501012002402هاي تنباکو  و سیگار معمولی تهیه شده از تنباکو یا جایگزین) برگ تنباکو

هاي تنباکوي تولید صنعتی شده؛ تنباکوي  جایگزینسایر انواع تنباکو و 
250902509012002403هموژنیزه یا بازساخته؛ عصاره و اسانس تنباکو

261102611013115002)ریسیده نشده(ابریشم خام 
30. ,29. ,261302613013115101.21زدایی شده یا کربونیزه شده، شانه نخورده پشم، چربی

261402614013115103.10پشم و موي نرم حیوانات  خرده
261502615013115105پشم و موي نرم یا زبر حیوانات، شانه خورده

261602616013115203پنبه، شانه خورده
، فراوري شده )جز کتان، کنف و رامی به(هاي درختی  چتایی و سایر الیاف

261702617013115303.90ها گونه الیاف و زوائد این هاي کوتاه اما ریسیده نشده؛ الیاف

,30. ,29. ,13115301.21*2619026190هاي  هاي نساجی گیاهی، فراوري شده اما ریسیده نشده؛ الیاف سایر الیاف 
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,5302.90ها گونه الیاف کوتاه و زوائد این 5305.00*

، کاردي )مصنوعی اعم از کامالً مصنوعی و نیمه(الیاف استیپل سینتتیک 
262102621013115506، شانه شده، یا به نحو دیگري فراوري شده براي ریسندگی )شانه نشده(

، شانه شده، یا به نحو دیگري )شانه نشده(الیاف استیپل مصنوعی، کاردي 
262202622013115507فراوري شده براي ریسندگی 

5006 - 263102631013115004نخ ابریشم و نخ ریسیده شده از ضایعات ابریشم؛ نخ جراحی از ابریشم
,263202632013115106.10فروشی درصد وزنی پشم، نه براي خرده 85نخ پشم، با حداقل  5107.10
,263302633013115106.20فروشی   درصد وزنی پشم، نه براي خرده 85نخ پشم، با کمتر از  5107.20

فروشی؛ نخ از موي نرم یا زبر حیوانات یا از موي  نخ پشم، نه براي خرده
فروشی باشد  ، چه براي خرده)شامل نخ فانتزي مارپیچ از موي اسب(اسب 

چه نباشد
263402634013115108 - 5110

263502635013115204نخ دوزندگی از پنبه
,263602636013115205درصد وزنی پنبه  85، با حداقل )غیر از نخ دوزندگی(پنبه  نخ 5207.10
,263702637013115206درصد وزنی پنبه  85، با کمتر از )غیر از نخ دوزندگی(پنبه  نخ 5207.90

شامل کتان، چتایی، لیف نارگیل و (غیر از پنبه  نخ از الیاف گیاهی به
5308 - 263802638013115306کاغذي؛ نخ )کنف

,264102641013115401مصنوعی نخ دوزندگی از فیالمنت یا الیاف استیپل نیمه 5508
جز نخ دوزندگی،  به(مصنوعی  نخ از فیالمنت، الیاف چندال یا ریسمان نیمه

فروشی؛ نخ  ، نه براي خرده)استر یا الیاف ویسکوز آمید، پلی نخ با دوام از پلی
فروشی  ، براي خرده)غیر از نخ دوزندگی(مصنوعی  فیالمنتی نیمه

2642026420,
35550*

1311
5402.61 - .69,
5403.41 - .49,
5406

درصد  85از الیاف استیپل سینتتیک، با حداقل ) جز نخ دوزندگی به(نخ 
,42. - 264302643013115509.11گونه الیاف     وزنی از این

5511.10
درصد  85از الیاف استیپل سینتتیک، با کمتر از ) جز نخ دوزندگی به(نخ 

,99. - 264402644013115509.51گونه الیاف     وزنی از این
5511.20

درصد  85از الیاف استیپل مصنوعی، با حداقل ) جز نخ دوزندگی به(نخ 
12. ,264502645013115510.11فروشی    گونه الیاف، نه براي خرده وزنی از این

درصد  85از الیاف استیپل مصنوعی، با کمتر از ) جز نخ دوزندگی به(نخ 
از ) جز نخ دوزندگی به(فروشی؛ نخ  خردهگونه الیاف، نه براي  وزنی از این

فروشی الیاف استیپل مصنوعی، براي خرده
264602646013115510.20 - .90,

5511.30

265102651013125007پارچه بافتی از ابریشم یا ضایعات ابریشم
پارچه بافتی از پشم شانه نشده یا موي نرم شانه نشده حیوان، شامل 

19. ,265202652013125111.11درصد وزنی پشم یا موي نرم  85حداقل 

شانه شده، شامل ) حیوان(پارچه بافتی از پشم شانه شده یا موي نرم 
19. ,265302653013125112.11درصد وزنی پشم یا موي نرم  85حداقل 

درصد وزنی  85پارچه بافتی از پشم یا موي نرم حیوان، شامل کمتر از 
,90. - 265402654013125111.20پشم یا موي نرم

5112.20 - .90
265502655013125113پارچه بافتی از موي زبر حیوان یا موي اسب 

265602656013125309پارچه بافتی از کتان
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جز کتان،  به(هاي نساجی گیاهی  سایر الیافپارچه بافتی از چتایی و 

265702657013125310)دانه و رامی شاه

هاي نساجی ثمره گیاهی؛ پارچه بافتی از نخ  پارچه بافتی از سایر الیاف
265902659013125311کاغذي

 200درصد وزنی پنبه، با وزن حداکثر  85پارچه بافتی از پنبه، با حداقل 
266102661013125208متر  میلی گرم بر

 200درصد وزنی پنبه، با وزن بیش از  85پارچه بافتی از پنبه، با حداقل 
266202662013125209متر  میلیگرم بر 

درصد وزنی پنبه، ترکیب شده عمدتاً  85پارچه بافتی از پنبه، با کمتر از 
,266302663013125210مصنوعی     یا فقط با الیاف نیمه 5211

266902669013125212هاي بافتی از پنبه سایر پارچه
هاي بادوام از  مصنوعی، تهیه شده از نخ پارچه بافتی از نخ فیالمنت نیمه

استر یا الیاف ویسکوز؛ پارچه بافتی از  آمیدها، پلی جنس نایلون یا سایر پلی
نوار یا امثاهم؛ پارچه بافتی از /نخ فیالمنت سینتتیک، تهیه شده از استریپ

وازي روي هم قرار هاي م هاي نخ نخ فیالمنت سینتتیک، متشکل از الیه
ها به هم  ها در محل تقاطع نخ گرفته با زوایاي معین و به شکلی که الیه

) از جمله پارچه تور شبکه درشت(چسبند  می

267102671013125407.10 - .30,
5408.10

درصد  85مصنوعی، با حداقل  هاي بافتی از نخ فیالمنت نیمه سایر پارچه
,74. - 267202672013125407.41ها فیالمنتوزنی از این گونه 

5408.21 - .24

,94. - 267302673013125407.81مصنوعی هاي بافتی از نخ فیالمنت نیمه سایر پارچه
5408.31 - .34

درصد وزنی از الیاف  85پارچه بافتی از الیاف استیپل سینتتیک، با حداقل 
267402674013125512استیپل سینتتیک

درصد وزنی از الیاف  85پارچه بافتی از الیاف استیپل مصنوعی، با حداقل 
14. - 267502675013125516.11استیپل مصنوعی

درصد وزنی از  85مصنوعی، با کمتر از  پارچه بافتی از الیاف استیپل نیمه
,267602676013125513گونه الیاف، ترکیب شده عمدتاً یا فقط با پنبه     این 5514,

5516.41 - .44
درصد وزنی از  85مصنوعی، با کمتر از  پارچه بافتی از الیاف استیپل نیمه

,22. ,13125515.13*2677026770گونه الیاف، ترکیب شده عمدتاً یا فقط با پشم یا موي نرم حیوانات     این
5516.31 - .34

,*2679026770مصنوعی    هاي بافتی از الیاف استیپل نیمه سایر پارچه
267901312

5515.11, .12, .19,
.21, .29, .91, .99,
5516.21 - .24, .91
- .94

اي و پارچه  جز پارچه حوله به(دار و پارچه بافتی پرزدار  پارچه بافتی کرک
26. - 268102681013125801.21از پنبه) عرض کم

اي و پارچه  جز پارچه حوله به(دار و پارچه بافتی پرزدار  پارچه بافتی کرک
36. - 268202682013125801.31مصنوعی از الیاف نیمه) عرض کم

90. ,268302683013125801.10جز پارچه  به(هاي بافتی پرزدار  دار و پارچه هاي بافتی کرک سایر پارچه
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)عرض اي و پارچه کم حوله

از ) عرض هاي کم جز پارچه به(هاي بافتی مشابه  اي و پارچه پارچه حوله
19. ,268402684013125802.11پنبه  

هاي  جز پارچه به(هاي بافتی مشابه  اي و پارچه هاي حوله سایر انواع پارچه
268502685013125802.20)   عرض کم

,2686026860)   عرض هاي کم جز پارچه به(پارچه تور 
2687013125803

268802688013125802.30جز فرش دار، به پارچه خواب
59. - 268902689013127019.40از الیاف شیشه) عرض هاي کم شامل پارچه(پارچه بافتی 

90. - 271102711013926301.20)جز پتوي برقی به(پتو و زیرانداز سفري 
271202712013926302اي آشپزخانه  روتختی، رو میزي، حوله حمام و دستشویی و لوازم پارچه

271302713013926303)   دور تختی(پرده و پرده کرکره داخلی؛ پرده و واالن تخت 
هاي  بندي نشده در جاي دیگر؛ ست تزئینی طبقه -سایر اقالم پوششی

سفره /گوبلن، رومیزي/قالیچه، فرشینه/زیراندازپارچه بافتی و نخ براي تهیه 
اي  اي مشابه، به شکل بسته دوزي شده، یا اقالم پارچه و دستمال سفره گل

فروشی براي خرده

271402714013925805, 6304, 6308

271502715013926305ساک و کیف، از نوع مورد استفاده براي جا دادن اقالم و اجناس
کامیون،کفی چادر، بادبان قایق و مانند آن سایبان کرباسی، چادر 
271602716013926306)شامل تشک بادي(گیر، چادر و لوازم اردو  آفتاب

271702717013928804) پرش، نجات(چتر 
کوسن، بالش، تشکچه، کیسه خواب و مانند آن، حالت داده /لحاف، نازبالش

شده با فنر یا پر شده با مواد مختلف از جمله کائوچوي اسفنجی یا مواد 
پالستیکی اسفنجی  

271802718013929404.30, .90

شویی،  شویی، دستمال ظرف شامل کهنه کف(اي آماده  سایر اجناس پارچه
271902719013926307)ي و اقالم مشابه، جلیقه نجات و کمربند نجاتدستمال گردگیر

272102721013935701پوش منسوجاتی، گرهی  فرش و سایر انواع کف
272202722013935702پوش منسوجاتی، بافتی، بدون ریشه، بدون خواب  فرش و سایر انواع کف
272302723013935703دار ریشهپوش منسوجاتی، بافتی،  فرش و سایر انواع کف
,272902729013935704)شامل انواع نمدي(پوش منسوجاتی  سایر انواع فرش و کف 5705

273102731013945607نخ چندال، طناب علفی، بند و طناب 
تور گرهی از نخ چندال، طناب علفی یا بند؛ تور آماده از محصوالت نساجی؛ 

نخ، نوار، نخ چندال، طناب علفی، بند یا طناب، اقالم تهیه شده از 
بندي نشده در جاي دیگر طبقه

273202732013945608, 5609

هاي تار بدون نخ پود، تهیه  عرض از نخ عرض؛ پارچه کم پارچه بافتی کم
شده با استفاده از چسب؛ برچسب، نشان و اقالم مشابه از محصوالت 

؛ پارچه )قطعه(صورت تکه  دوزي به دوزي؛ سوزن صورت گل نساجی، نه به
دوزي، غیر از کشباف؛ منگوله،  ، بدون گل)قطعه(صورت تکه  تزئینی به

، جقه و اقالم مشابه  شرابه

279112791113995806 - 5808
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هاي بافتی و کشباف؛  جز پارچه اي، به هاي شبکه پارچه توري و سایر پارچه

279122791213995804، نواري یا طرح خاص)اي قطعه(اي  صورت تکه تور به

279132791313995810اي، نواري یا طرح خاص قطعه/اي صورت تکه دوزي به گل
279212792113995602نمد

279222792213995603)هاي الیاف چسبیده پارچه(ها غیر بافته
هاي نساجی به  الیی از محصوالت نساجی و اقالم تهیه شده از آن؛ الیاف

هاي  گلوله(هاي نساجی  متر، پرزهاي پارچه و نپ میلی 5طول حداکثر 
) هم گره خورده هاي ریز به بسیار کوچک الیاف

27991279911399,
17095601

اشباع  اي؛ نخ و نوار منسوجاتی، نخ و قیطان الستیکی، با پوشش پارچه
279922799213995604پوشیده شده با الستیک یا پالستیک/شده در

279932799313995605نخ با روکش فلزي 
279942799413995809بندي نشده در جاي دیگر پارچه بافتی از نخ فلزي یا نخ روکش فلزي، طبقه

279952799513995606دارنخ و نوار فانتزي مارپیچ ظریف؛ نخ پرزدار؛ نخ فانتزي حلقه 
استرها  آمیدها، پلی بافت نخی تایر از نخ بادوام از جنس نایلون یا سایر پلی

279962799613995902یا الیاف ویسکوز

بندي نشده  پارچه نساجی، اشباع شده، روکش شده و پوشیده شده، طبقه
,279972799713995901در جاي دیگر    5903, 5907

شامل فتیله، توري چراغ، (محصوالت و اقالم نساجی براي کاربردهاي فنی 
5911 - 279982799813995908)  شلنگ، تسمه انتقال، پارچه الک و پارچه صافی

بندي نشده  اي، طبقه صورت قطعه دوزي شده به محصوالت منسوجاتی الیه
279992799913995811در جاي دیگر 

281102811013916001اي، کشباف         هاي حوله دار و پارچه هاي خواب پارچه

,281902819013916002هاي کشباف  سایر پارچه 6003, 6004,
6005, 6006

282102821014306115جوراب شلواري، جوراب بلند، جوراب کوتاه و سایر جوراب مانندها، کشباف
کت معمولی، شلوار، شلوار کوتاه و مانند آن، مردانه کت و شلوار، کت بلند، 

,282212822114106101و پسرانه، کشباف 6103

و ) روب دو شامبر(، پیراهن راحتی )پیژامه(پیراهن، شورت، شلوار راحتی 
,282222822214106105اقالم مشابه، مردانه و پسرانه، کشباف 6107

لباس زنانه، دامن، شلوار، شلوار کوتاه کت و دامن، کت بلند، کت معمولی، 
,282232822314106102و مانند آن، زنانه و دخترانه، کشباف 6104

) دوشامبر روب(بلوز، پیراهن، زیرپوش، شورت، لباس خواب، پیراهن راحتی 
,282242822414106106و اقالم مشابه، زنانه و دخترانه، کشباف  6108

,28225282251410تی شرت، زیرپوش رکابی و سایر انواع زیرپوش، کشباف  
14306109

282262822614306110تریکو، پولوور، ژاکت، جلیقه و اقالم مشابه، کشباف   /بلوز کشباف
282272822714106111پوشاک و ضمائم پوشاک کودک، کشباف   
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,282282822814106112لباس ورزشی، لباس اسکی، لباس شنا و سایر اقالم مشابه، کشباف    6114

کش، شال، روسري، تور سر، پاپیون، کراوات و سایر پوشاک فرعی  دست
,282292822914106116بافی؛ اجزاي پوشاک و ضمائم پوشاک، کشباف    آماده، بافتنی یا قالب 6117

کت بلند، کت معمولی، شلوار، شلوار کوتاه و مانند آن، مردانه کت و شلوار، 
,282312823114106201و پسرانه، از پارچه، غیر کشباف 6203

و ) روب دو شامبر(، پیراهن راحتی )پیژامه(پیراهن، شورت، شلوار راحتی 
,282322823214106205اقالم مشابه، مردانه و پسرانه، از پارچه، غیر کشباف 6207

کت و دامن، کت بلند، کت معمولی، لباس زنانه، دامن، شلوار، شلوار کوتاه 
,282332823314106202و مانند آن، زنانه و دخترانه، از پارچه، غیر کشباف 6204

) دوشامبر روب(بلوز، پیراهن، زیرپوش، شورت، لباس خواب، پیراهن راحتی 
,282342823414106206چه، غیر کشبافو اقالم مشابه، زنانه و دخترانه، از پار 6208

282352823514106209پوشاک و ضمائم پوشاک کودک، از پارچه، غیر کشباف  
لباس ورزشی، لباس اسکی، لباس شنا و سایر اقالم مشابه، از پارچه، غیر 

282362823614106211بندي نشده در جاي دیگر    کشباف، طبقه

بند، بند شلوار، بند جوراب و اقالم مشابه و اجزاي  شکمبند، گن،  سینه
282372823714106212ها، اعم از کشباف یا انواع دیگر آن

کش و سایر  کش، شال، روسري، تور سر، پاپیون، کراوات، دست دست
ضمائم پوشاک آماده، از پارچه، غیر کشباف؛ اجزاي پوشاک اصلی و 

بندي نشده در جاي دیگر     پوشاک فرعی، از پارچه، غیر کشباف، طبقه
282382823814106213 - 6217

282412824114104203.10پوشاک از چرم یا چرم ترکیبی
40. - 282422824214104203.29کش ورزشی جز دست ضمائم پوشاک از چرم یا چرم ترکیبی، به

,28243282431410)کش شامل دست(پوشاک و ضمائم پوشاک از پالستیک 
22203926.20

ها؛ پوشاک تهیه شده از پارچه  نابافته) سایر(پوشاک تهیه شده از نمد یا 
,282502825014106113اشباع شده یا پوشش داده شده با پالستیک، الستیک یا سایر مواد   6210

کاله بدنه کوتاه، کاله بدنه بلند و کاله متصل به لباس از نمد؛ پالتو و 
ختلف، بافته یا ساخته شده از نوارهاي مانشون از نمد؛ کاله در اشکال م

تهیه شده از مواد مختلف
282612826114106501, 6502

انواع کاله از جنس نمد، یا بافته یا ساخته شده از نوارهاي تهیه شده از 
بافی شده یا تهیه شده از تور یا سایر انواع  بافی یا قالب مواد مختلف، یا میل

اي؛ تور سر قطعه/اي تکهصورت  پارچه به
282622826214106504 - 6505

جز کاله از جنس الستیک یا پالستیک، کاله ایمنی و  سایر انواع کاله به
پوشش بیرونی، پایه، فریم، لبه و بند چانه   کاله آزبست؛ هدبند، آستري،

براي کاله 
282692826914106506.99, 6507

283102831015114302شدهآوري  پوست خز دباغی یا عمل
283202832014204303)جز سرپوش به(اقالم پوشاکی، ضمائم پوشاک و سایر اقالم از پوست خز 

283302833014204304)جز سرپوش به(خز مصنوعی و اقالم تهیه شده از آن 
291102911015114114چرم بزکوهی؛ چرم ورنی و چرم لمینت؛ چرم روکش فلز
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,291202912015114104سان، بدون مو سایر انواع چرم، از حیوانات گاوسان یا اسب 4107

؛ چرم )شامل چرم گوسفند، بره، بز و بزغاله(سایر انواع چرم، بدون مو 
,291302913015114105ترکیبی با مبناي چرم یا الیاف چرم 4106, 4112,

4113, 4115.10
292102921015124201زین و یراق، براي هر حیوانی، از هر جنسی 

چمدان، کیف دستی و مانند آن، از چرم، چرم ترکیبی، ورق پالستیک، 
پارچه، فیبر ولکانیزه یا مقوا؛ ست سفري براي امور شخصی مانند آرایش، 

خیاطی و تمیز کردن کفش و لباس 
292202922015124202, 9605

292302923015129113.90جز فلزي ساعت، بهبند 
شامل اقالم مورد استفاده در (سایر اقالم از چرم یا چرم ترکیبی 

بندي  طبقه) آالت یا لوازم مکانیکی یا براي سایر کاربردهاي فنی ماشین
نشده در جاي دیگر

292902929015124205

جز کفش داراي  کفش ضدآب، با کفی و رویه الستیکی یا پالستیکی، به
99. - 293102931015206401.92پنجه محافظ فلزي 

هاي ضدآب و  جز کفش کفش با کفی و رویه الستیکی یا پالستیکی، به
,2932029320هاي ورزشی کفش

29510*
15206402.20 - .99

ورزشی، کفش داراي پنجه محافظ فلزي و جز کفش  کفش با رویه چرم، به
,2933029330هاي مخصوص سایر انواع کفش

29520*
15206403.51 - .99,

6405.10

,20. ,293402934015206404.19جز کفش ورزشی  اي، به کفش با رویه پارچه
6405.20

,294102941032306402.12تخته اسکی، کفش اسکی مخصوص مسابقه /کفش اسکی، کفش اسنوبرد 6403.12
294202942015206404.11کفش تنیس، کفش بسکتبال، کفش ژیمناستیک، کفش تمرین و مانند آن

,294902949015206402.19جز کفش اسکیت هاي ورزشی، به سایر کفش 6403.19
,15206401.10*2951029510جز موارد مذکور در زیرطبقه کفش داراي پنجه محافظ فلزي، به 6403.40

بندي  هاي مخصوص و سایر انواع کفش طبقه کفش چوبی، انواع کفش
,15206403.20*2952029520نشده در جاي دیگر 6405.90

پیچ و  پیچ، ساق  اجزاي کفش؛ کفی غیر ثابت، سرپاشنه و اقالم مشابه؛ مچ
2960029600ها  اقالم مشابه و اجزاي آن

1520,
1629,
2219,
2220

6406

3-          
چوب، اره شده یا شکسته شده در طول، قطعه قطعه یا ورقه ورقه شده، با 

آهن و تراموا، اشباع  متر؛ تراورس چوبی خطوط راه میلی 6ضخامت بیش از 
نشده

311003110016104406.10, 4407

هاي نواري یا  شامل فرم(ها یا سطوح  چوب شکل داده شده در امتداد نبش
اي و  هاي مهره پوش پارکت، مونتاژ نشده و فرم مربع مستطیلی براي کف

) قالبی
312103121016104409

312203122016104405پشم چوب؛ آرد چوب
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22. ,312303123016104401.21صورت تراشه یا خرده  چوب به
کاره، شامل چوب پوشش داده شده با رنگ شیمیایی،  صورت نیمه چوب به

313103131016104403.10رنگ گیاهی، روغن کرزوت یا دیگر مواد محافظ

313203132016104406.90آهن و تراموا، اشباع شده تراورس چوبی خطوط راه
313300319016104404) شامل نصفه تیر و تیرک(کاره  صورت نیمه سایر انواع چوب به

39. - 16214412.31*3141031410جز بامبو  هاي چوب، به تخته چندالیی منحصراً از ورقه
99. ,16214412.94*3142031420جز بامبو  سایر انواع تخته چندال، انواع چوب روکش شده، به

هاي از جنس چوب یا سایر مواد  و اقسام مشابه از تخته) نئوپان(نوتخته 
314303143016214410چوبی

314403144016214411تخته فیبر از جنس چوب یا سایر مواد چوبی

,*3145031410تخته چندال و انواع چوب روکش شده از جنس بامبو 
31420*

16214412.10

هاي چندال و سایر انواع  هاي چوب براي تخته هاي روکش چوب و ورقه ورقه
چوب اره شده در طول، قطعه قطعه شده در عرض، یا پوست کنده، با 

متر  میلی 6ضخامت حداکثر 
315103151016214408

315203152016214413تخته فشرده
شامل صفحات چوب (محصوالت نجاري مورد استفاده ساختمان سازها 

316003160016224418)) توفال(اسفنجی، صفحات پارکت مونتاژ شده، انواع تخته لت 

بندي از  انواع قوطی، جعبه، صندوق، درام و اقالم مشابه مخصوص بسته
انواع اي و دیگر  چوب؛ قرقره کابل از چوب؛ طبق مسطح، طبق جعبه

صفحات حمل بار از چوب؛ انواع بشکه و چلیک و دیگر تولیدات بشکه 
)شامل تخته بدنه(ها از چوب  سازها و اجزاي آن

317003170016234415, 4416

ابزار، بدنه ابزار، دسته ابزار، بدنه و دسته جارو و برس، قالب ساخت و قالب 
319113191116294417از چوب ) بوت(داري کفش و پوتین  نگه

319123191216294419لوازم میز غذاخوري و لوازم آشپزخانه از چوب 
کارهاي خاتم، معرق و منبت روي چوب؛ جعبه براي جواهرات، کارد و 

319133191316294420هاي کوچک و دیگر تزئینات از چوب خنجر و اقالم مشابه از چوب؛ مجسمه

,319143191416294414عکس، آینه و اقالم مشابه و سایر اشیاي چوبیهاي چوبی براي نقاشی،  قاب 4421
یا قطعات تقریبا ) جدا شده از درخت(اي  صورت تکه پنبه طبیعی، به چوب

صورت کوبیده،  مربع مستطیلی،یا به شکل بلوک، ورق، صفحه یا نوار؛ به
پنبه   دانه یا آرد شده؛ ضایعات چوب دانه

319213192116294501.90, 4502

پنبه فشرده شده و اقالم  پنبه طبیعی؛ چوب اقالم ساخته شده از چوب
,319223192216294503ساخته شده از آن 4504

یا از دیگر مواد ) اسپارتو(مصنوعات ساخت شده از پوشال، علف کاغذ 
,319233192316294601بافتنی؛ انواع سبد و اشیاي حصیري 4602

321113211117014702)کامال پرورانده شده(شیمیایی، محلول خمیر کاغذ 
,321123211217014703خمیر کاغذ شیمیایی، غیر محلول 4704

,321133211317014701تبدیل (مرغوب  ؛ خمیر چوب نیمه)تبدیل مکانیکی(خمیر چوب نامرغوب  4705, 4706
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؛ خمیر کاغذ از مواد فیبري سلولزي غیر از چوب)شیمیایی نیمه

321213212117014801کاغذ روزنامه
321223212217014802.10ساز کاغذ و مقواي دست

سایر انواع کاغذ و مقواي روکش نشده، از نوع مورد استفاده براي نوشتن، 
69. - 321293212917014802.20چاپ یا سایر کارهاي گرافیکی و براي کارت پانچ و نوار کاغذي پانچ

کاغذ دستمال توالت یا دستمال صورت، کاغذ حوله یا پوشک و کاغذهاي 
321313213117014803مشابه، الیی سلولزي و نوار سلولزي 

19. ,321323213217014804.11کاغذ الیی کرافت، روکش نشده 
سایر انواع کاغذ الیی کرافت و مقوا؛ کاغذ کرافت مخصوص پاکت، کشی یا 

,59. - 321333213317014804.21چروک
4808.20

19. - 321343213417014805.11شیمیایی  دار، از کاه و مواد نیمه کاغذ چین
25. ,321353213517014805.24مقواي الیی بازیافتی

فیلتر، کاغذ نمدي و /بندي، کاغذ و مقواي صافی کاغذ سولفیت براي بسته
هاي  صورت بریده شده در اندازه کاغذ سیگار، نه بهسایر انواع کاغذ و مقوا؛ 

اي یا تیوپی صورت دفترچه الزم و نه به
321363213617014805.30 - .93,

4813.90

اي  کاغذ پوست آهویی گیاهی، کاغذ ضد چربی، کاغذ پوستی و کاغذ شیشه
321373213717014806شفاف  و سایر کاغذهاي گالسه شفاف و نیمه

321413214117014807مقواي چندال، غیر از پوشش داده شده یا آغشته به مواد کاغذ و
) پرفراژ(کاري  کاري شده یا مشبک کاغذ و مقوا، کشی، چروک، برجسته

90. ,321423214217014808.30بندي نشده در جاي دیگر شده طبقه

321433214317014810کاغذ و مقواي پوشش داده شده با کائولن یا دیگر مواد غیر آلی
سایر انواع کاغذ و مقوا، الیی سلولزي و نوار سلولزي، روکش شده، آغشته 
شده، به صمغ یا چسب، روکش شده، با سطح بیرونی رنگ شده یا تزئین 

صورت رول یا ورق شده، یا چاپ شده، به
32149

32149,
32191*,
32196*

17014809, 4811

321513215117024808.10دار کاغذ و مقواي چین
40. ,321523215217024819.30پاکت کاغذي

از ) جز پاکت به(بندي  هاي بسته کارتن، جعبه، جلد صفحه و سایر محفظه
اي، کازیه و اقالم  کاغذ، مقوا، الیی سلولزي یا نوار سلولزي؛ فایل جعبه
ها و مانند  کار، فروشگاهمشابه، از کاغذ یا مقوا از نوع مورد استفاده در دفاتر 

آن

321533215317024819.10, .20, .50,
.60

کاغذ کاربن، کاغذ خودکپی و سایر انواع کاغذ کپی و برگردان، نه در حجم 
17094816*3219132191زیاد؛ استنسیل تکثیر و صفحه افست، از کاغذ 

اي، کارت پستال معمولی و کارت مکاتبات  پاکت نامه، کارت پستال نامه
کوتاه از کاغذ یا مقوا؛ جعبه، کیف فانتزي و اسپرت، کیف بغلی و کیف 

التحریر کاغذي    تحریر، از کاغذ یا مقوا، براي لوازم
321923219217094817

نوعی (کاغذ توالت، دستمال، حوله، دستمال سفره، پوشک بچه، تامپون 
و دیگر اقالم خانگی، بهداشتی و بیمارستانی مشابه و اقالم ) نوار بهداشتی

پوشاکی از خمیر کاغذ، کاغذ، الیی سلولزي یا نوار سلولزي   
321933219317094818
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شفاف براي شیشه  هاي مشابه براي دیوار؛ کاغذ کاغذ دیواري و پوشش

321943219417094814پنجره

321953219517095905پوشش دیوار از پارچه
321973219717094821برچسب از کاغذ یا مقوا

321983219817094812اي، از جنس خمیر کاغذ اي، مکعب مستطیلی و صفحه فیلترهاي استوانه
ها  سایر انواع کاغذ، مقوا، الیی سلولزي و نوار سلولزي، بریده شده در اندازه

صورت  اي یا تیوپی، یا به صورت دفترچه یا اشکال معین؛ کاغذ سیگار، به
متر؛ سایر اقالم از خمیر کاغذ، کاغذ،  سانتی 5هاي با عرض حداکثر  رول

مقوا، الیی سلولزي یا نوار سلولزي        

3219932196*,
321991709

4813.10, .20,
4822, 4823.20 - 
.90

,*3221032210هاي درسی، چاپی کتاب
32230*

58114901.10*, .99*

32220هاي مرجع عمومی، چاپی  کتاب

32210*,
32220,
32230*,
32240

58114901.10*, .91,
.99*, 4905.91

,*3223032210دفترهاي راهنما، چاپی/ها کتاب
32230*

58124901.10*, .99*

,*3229132210هاي تخصصی، فنی و علمی، چاپی کتاب
32230*

58114901.10*, .99*

,*3229232210هاي کودکان، چاپی  کتاب
32230*

58114901.10*, .99*,
4903

,*3229932210بندي نشده در جاي دیگر، چاپی  هاي طبقه سایر کتاب
32230*

58114901.10*, .99*

323003230058134902.10ها و نشریات ادواري، روزانه، چاپی خبرنامه
*58134902.90*3241032400ها و نشریات ادواري با مطالب عمومی، غیر روزانه، چاپی خبرنامه
*58134902.90*3242032400آموزشی، غیر روزانه، چاپی - ها و نشریات تجاري، تخصصی و علمی خبرنامه

*58134902.90*3249032400ها و نشریات ادواري، غیر روزانه، چاپی سایر خبرنامه
شامل نقشه دیواري، نقشه (هاي جغرافیایی و آبنگاري و مانند آن  نقشه

58114905.99*3251132250هایی غیر از کتاب ، چاپی، در فرم)توپوگرافی و نقشه براي کره جغرافیایی

32904905.10*3251232250کره جغرافیایی   
325203226059204904نویس آثار موسیقی، چاپی یا دست

هاي چاپی حاوي  ؛ کارت)با تصویر الحاقی(هاي چاپی یا مصور  پستال کارت
325303252058194909تبریک یا پیغام شخصی، با یا بدون پاکت یا تزئینات   

325403254058194911.91هاي چاپی         ها و عکس تصاویر، طرح
هاي کارهاي معماري، مهندسی، صنعتی، تجاري،  ها و نقشه ها، پالن طرح

هاي اصلی تهیه شده  صورت نسخه توپوگرافی و مانند آن، به/موضع نگاري
هاي کاربنی موارد مذکور   هاي عکسی و کپی با دست؛ نسخه

325503255071104906

32610325105310,4907تمبر استفاده نشده پستی، مالیاتی و مانند آن؛ برگه کاغذ مهر تمبر 
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6411خورده؛ برگه چک؛ اسکناس، برگه سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار  

326203253058194911.10اقالم تبلیغات تجاري، کاتالوگ بازرگانی و مانند آن 
,326303256058194908برگردان و تقویم چاپیعکس  4910

326903259018114911.99سایر اقالم چاپی
داري، دفتر مشق، دفتر یادداشت، دفتر نامه، دفتر  دفتر ثبت، دفتر حساب

کن، کالسور، پوشه،  خاطرات، دفتر سررسید و اقالم مشابه، جوهر خشک
مقوایی افزاري کاغذي و فرم و سایر اقالم نوشت

327003260017094820

، لوح و غلتک آماده چاپ شده، )با حروف سربی(چینی شده  صفحه حروف
هاي  آماده چاپ شده و سایر واسطه) چاپ سنگی(سنگ لیتوگرافی 

دار مورد استفاده در چاپ  نقش
328003270018128442.50

331003310019102704سنگ، لیگنیت یا پیت؛ زغال قرع کک از زغال کک و نیمه
332003320019102706سنگ، لیگنیت یا پیت و سایر انواع قیر معدنی          قیر قطران از زغال

*333103331019202710.11بنزین، شامل بنزین هواپیما
*333203332019202710.11بنزین مخصوص موتور جت     

غیر (هاي سبک از مواد قیري  هاي سبک از نفت خام و روغن سایر روغن
 70بندي نشده در جاي دیگر حاوي حداقل  ؛ محصوالت سبک طبقه)خام

هاي سبک از مواد  هاي سبک از نفت خام یا روغن درصد وزنی از روغن
ها عنصر اصلی محصوالت مذکور  ، این دسته از روغن)غیر خام(قیري 

.  باشند می

333303333019202710.11*

*19202710.19*3334133340نفت سفید
*19202710.19*3334233340نفت سفید مخصوص موتور جت

هاي متوسط از مواد قیري  هاي متوسط از نفت خام و روغن سایر روغن
بندي نشده در  ، غیر خام؛ محصوالت پایه متوسط طبقه)جز نفت سفید به(

هاي متوسط از نفت خام  درصد وزنی از روغن 70حداقل جاي دیگر حاوي 
ها عنصر  ، این دسته از روغن)غیر خام(هاي متوسط از مواد قیري  یا روغن
اصلی

333503335019202710.19*

*333603336019202710.19نفت گاز
*333703337019202710.19بندي نشده در جاي دیگر    هاي سوختی طبقه روغن 

هاي قیري  دست آمده از کانی هاي به ساز و روغن هاي نفتی روان روغن
بندي نشده در جاي دیگر حاوي  و محصوالت سنگین طبقه) جز خام به(

دست آمده از  هاي به هاي نفتی یا روغن درصد وزنی روغن 70حداقل 
ها اجزاي اصلی محصوالت  ، که این روغن)جز خام به(هاي قیري  کانی

. ندباش مذکور می

333803338019202710.19*

13. ,334103341019202711.12پروپان و بوتان، مایع شده
اتیلن، پروپیلن، بوتیلن، بوتادین و سایر گازهاي حاصل از نفت و 

29. ,19. ,334203342019202711.14جز گاز طبیعی  هاي گازي، به هیدروکربن

، )با ریز ذرات متبلور(وازلین؛ پارافین جامد، موم نفتی میکرو کریستالین 
,335003350019202712لینیت، زغال (، مومیا، موم لیگنیت )سنگ خاکه زغال(موم اسالک  2713
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هاي معدنی و محصوالت مشابه؛ کک  ، سایر موم)تورب(، موم پیت )اي قهوه

دست  هاي به هاي نفتی یا روغن هاي روغن نفت، قیر نفت و سایر پسماند
هاي قیري  آمده از کانی

آلیاژهاي پراکنده (ها    اورانیوم طبیعی و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون
هاي حاوي اورانیوم طبیعی و  ، محصوالت سرامیکی و مخلوط)تاوي

ترکیبات آن   
336103361020112844.10

و ترکیبات آن؛ پلوتونیوم و  U235اورانیوم غنی شده برحسب ایزوتوپ 
، محصوالت )آلیاژهاي پراکنده تاوي(ها  ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون

، U235هاي حاوي اورانیوم غنی شده برحسب ایزوتوپ  سرامیکی و مخلوط
پلوتونیوم یا ترکیبات این محصوالت   

336203362020112844.20

و ترکیبات آن؛ توریوم و  U235اورانیوم ضعیف شده برحسب ایزوتوپ 
، محصوالت )آلیاژهاي پراکنده تاوي(ها  ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون

هاي حاوي اورانیوم ضعیف شده برحسب ایزوتوپ  سرامیکی و مخلوط
U235   توریوم یا ترکیبات این محصوالت ،

336303363020112844.30

ها؛ آلیاژها،  ترکیبات آنها و  سایر عناصر رادیواکتیو و ایزوتوپ
، محصوالت سرامیکی و )آلیاژهاي پراکنده تاوي(ها  دیسپرسیون

ها؛ پسماندهاي  ها و ترکیبات آن هاي حاوي این عناصر، ایزوتوپ مخلوط
رادیواکتیوي

336903369020112844.40

337103371020118401.30اي  هاي سوخت مصرف نشده و مصرف شده راکتور هسته میله
337203372035102844.50اي  راکتور هسته) تابش دیده(میله سوخت مصرف شده 

2904 - 341103411020112901ها ها و مشتقات هالوژنه، سولفوناته، نیتراته و نیتروزه شده آن هیدروکربن
19. - 341203412020113823.11هاي اسیدي حاصل از پاالیش اسیدهاي چرب کربکسیلیک صنعتی؛ روغن

341312412020112207.20اتیل الکل و سایر انواع عرق، دگرگون شده، با هر درصدي

الکل و مشتقات هالوژنه، سولفوناته، نیتراته و  -سایر انواع الکل، فنل، فنل
34139341302011هاي چرب صنعتی ها؛ الکل نیتروزه شده آن

2905.11 - .44,
2905.49 - 2908,
3823.70

اسیدهاي کربوکسیلیک و انیدریدها، هالیدها، پروکسیدها و پروکسی 
ها،  ها و مشتقات هالوژنه، سولفوناته، نیتراته یا نیتروزه شده آن اسیدهاي آن

ها  هاي آن ها و استرهاي آن و نمک جز اسید سالیسیلیک و نمک به
3414034140*2011

2915 - 2917,
2918.11 - .19, .29
- .99

جز  ترکیبات داراي عامل آمین؛ ترکیبات آمینه داراي عامل اکسیژن، به
ها  هاي آن؛ اورئین هاي آن و اسید گلوتامیک و نمک لیزین و استرها و نمک

ها؛ ترکیبات داراي عامل کربوکسیمید و ترکیبات  هاي آن و مشتقات و نمک
یا آزایمین؛ ترکیبات داراي عامل نیتریل؛ ترکیبات دیازو، آزو 

3415034150,
346172011

2921, 2922.11 - 
.39, .43, .44, .49,
.50, 2924.21,
2925 - 2929,
3102.50

غیر آلی؛  -و سایر ترکیبات آلی) ارگانو سولفور(ترکیبات آلی گوگرد  
بندي نشده در جاي دیگر؛  طبقه) ناجور حلقه(ترکیبات هتروسیکلیک 

ها  هاي آن اسیدهاي نوکلئیک و نمک
3416034160*2011

2930, 2931,
2932.11 - .19,
.21, .91 - .99,
2933.29 - .49,
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.61, .71 - .99,
2934.10, .20, .91
- .99

ها و همی  اترها، پراکسیدهاي الکل، پراکسیدهاي اتر، اپوکسیدها، استال
ها؛  ها و مشتقات هالوژنه، سولفوناته، نیتراته یا نیتروزه شده آن استال

و ) ستون(ترکیبات داراي عامل آلدئید؛ ترکیبات داراي عامل کتون 
هاي فراوري شده طبق آنزیمها؛  ترکیبات داراي عامل کینون؛ آنزیم

341703417020112909 - 2914,
2942, 3507

ها یا استرهاي سایر اسیدهاي غیر آلی  هاي آن استرهاي فسفریک و نمک
ها؛ و مشتقات هالوژنه،  هاي آن و نمک) جز استرهاي هالیدهاي هیدروژن به(

ها سولفوناته، نیتراته یا نیتروزه شده آن
341803418020112919, 2920

هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، دي اکسید کربن و گازهاي نادر؛ ترکیبات 
,3421034210بندي نشده در جاي دیگر دار غیر آلی عناصر غیر فلزي طبقه اکسیژن

34230*
20112804.10 - .40,

2811.21, .29
اکسید روي؛ پروکسید روي؛ اکسید و هیدروکسید کرومیوم؛ اکسید منگنز؛ 

هاي معدنی؛ اکسید و هیدروکسید کبالت؛  اکسید و هیدروکسید آهن؛ رنگ
اکسید تیتانیوم؛ اکسید سرب؛ سرب قرمز و سرب نارنجی؛ مواد قلیایی غیر 

بندي نشده در جاي دیگر؛ اکسیدها، هیدروکسیدها و پروکسیده آلی طبقه

3422034220*2011
2817, 2819 - 
2824, 2825.20 - 
.90

جز  بندي نشده در جاي دیگر؛ اسیدهاي غیر آلی به یی طبقهعناصر شیمیا
دار  اسید فسفریک، اسید نیتریک و اسید سولفونیتریک؛ ترکیبات اکسیژن

غیر آلی 
3423134230*2011

2801 - 2803,
2804.50 - .90,
2805 - 2807,
2809.10, 2810,
2811.11, .19, .22,
2812, 2813, 2815,
2816, 2818.30,
2825.10

20112809.20*3423234230اسید فسفریک
20122808*3423334611اسید نیتریک، اسید سولفونیتریک 

هاي اسیدها و فلزات غیر  ها و پروکسی سالت آمونیوم؛ نمک فسفات تري 
,*3424034240بندي نشده در جاي دیگر آلی طبقه

34612*
2011

2826, 2827.20 - 
.60, 2828 - 2833,
2834.29, 2835.10,
.22 - .39, 2836

هاي اسیدهاي اکسومتالیک و پراکسومتالیک؛ فلزات قیمتی کلوئیدي  نمک
ها؛ ترکیبات آلی و غیر آلی مرکوري؛ سایر مواد  و ترکیبات حاصل از آن
ها  بندي نشده در جاي دیگر؛ هواي فشرده؛ ملغمه شیمیایی غیر آلی طبقه

)ت یا آلیاژهاي دیگرآلیاژهاي جیوه با فلزا(

34250

34140*,
34160*,
34220*,
34240*,
34250,
34270*,
34280*,
34320*,

20112841, 2843, 2852,
2853
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34340*,
35420*,
35440*,
48342*

از (ها  بندي نشده در جاي دیگر و ترکیبات حاصل از آن هاي طبقه ایزوتوپ
342603426020112845)جمله آب سنگین

، اکسید سیانور و سیانور کمپلکس؛ فولمینات، سیانات و )سیانور(سیانید 
,2840 - 20112837*3427034270تیوسیانات؛ سیلیکات؛ بورات؛ پربورات

2842
پروکسید هیدروژن؛ فسفیدها؛ کاربیدها؛ هیبریدها، نیتریدها، آزیدها، 

2850 - 20112847*3428034280سیلیسیدها و بوریدها

342903429020112846ترکیبات از فلزات خاکی کمیاب، از ایتریوم یا از اسکاندیوم
ها؛ محصوالت آلی  مواد رنگ کننده آلی ترکیبی و محصوالت منتج از آن

عنوان عامل نور افشانی فلوئورسان یا  مصنوعی از نوع مورد استفاده به
قرمز (فورها؛ الک موسوم به لومینو) تاب شب(عنوان مواد پرتو افشان  به

و محصوالت منتج از آن    ) دانه

343103431020113204, 3205

ها؛  ها، اترها، استرها و سایر مشتقات آن ها و نمک مواد دباغی گیاهی؛ تانن
جز دوده استخوان؛ محصوالت تهیه  کننده گیاهی یا حیوانی، به مواد رنگ

کننده گیاهی یا حیوانی  شده از مواد رنگ
3432034320*20113201, 3203

هاي دباغی؛  مواد دباغی آلی ترکیبی؛ مواد دباغی غیر آلی؛ فراورده 
343303433020113202هاي آنزیمی پیش دباغی   فراورده

بندي نشده در جاي دیگر؛ محصوالت غیر آلی از نوع  مواد رنگ کننده طبقه
20113206*3434034340)تاب شب(عنوان پرتو افشان  مورد استفاده به

روغن تفاله (محصوالت معدنی طبیعی فعال؛ زغال حیوانی؛ روغن تال 
هاي  آوري چوب هاي ترپنی تولید شده از طریق عمل ؛ روغن)چوب

کونیفروس 
344003440020113802.90, 3803,

3805 - 3807

,34510345100220زغال چوب
20114402

، گوگرد رسوبی و گوگرد )گل گوگرد(جز گوگرد تصعید شده  گوگرد، به
345203452020112503.00کلوئیدي 

345303453020112601.20آهن پیریت تفته
هاي  سنگ در دماي زیاد و فراورده هاي قطران زغال ها و سایر فراورده روغن

,345403454020112707هاي معدنی  و کک قیري حاصل از قطران) قیر(مشابه؛ زفت  2708

ها، به لحاظ  هاي حیوانی یا نباتی و اجزاي تفکیکی آن ها و روغن چربی
هاي هیدروژنه، اینتر استریفاید  ها و روغن جز چربی شیمیایی تغییریافته، به

با استریفیکاسیون (و ري استریفاید ) با تغییر و تبدیل استري یک فاز(
هاي  ها یا روغن ها و ترکیبات غیر قابل خوردن از چربی ؛ مخلوط)مجدد

حیوانی یا نباتی

345503455020291518

20. ,345603456023997104.10قیمتی مصنوعی یا بازسازي شده، کار نشده هاي قیمتی و نیمه سنگ
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,34570345702011گلیسیرین
20231520, 2905.45

20123102.10*3461134613اوره
20123102.21*3461234613سولفات آمونیوم
20123102.30*3461334613نیترات آمونیوم

20123102.60*3461434613هاي نیترات کلسیم و نیترات آمونیوم هاي دوگانه و مخلوط نمک
20123102.40*3461534613مخلوط نیترات آمونیوم با کربنات کلسیم یا با سایر مواد غیر آلی غیرکودي

90. ,80. ,20123102.29*3461934613بندي نشده در جاي دیگر هاي نیتروژنه، طبقه سایر کودها و مخلوط
20123103.10*3462134614سوپرفسفات

20123103.90*3462934614بندي نشده در جاي دیگر سایر کودهاي فسفاته، طبقه
20123104.20*3463134615کلرید پتاسیم

20123104.30*3463234615سولفات پتاسیم

,*3463916110بندي نشده در جاي دیگر  کارنالیت، سیلویت و سایر کودهاي پتاسه، طبقه
34615*

0891,
20123104.90

20123105.20*3464134619نیتروژن، فسفات و پتاسیم): نوترینت(کننده  کودهاي حاوي سه تقویت
20123105.30*3464234619آمونیوم فسفات  دي

20123105.40*3464334619مونوآمونیوم فسفات
59. ,20123105.51*3464434619کننده، نیتروژن و فسفر کودهاي حاوي دو تقویت
20123105.60*3464534619کننده، فسفر و پتاسیم کودهاي حاوي دو تقویت

20122834.21*3464634612نیترات پتاسیم
کننده از بین  سایر کودهاي معدنی یا شیمیایی حاوي حداقل دو تقویت

20123105.90*3464934619بندي نشده در جاي دیگر نیتروژن، فسفات و پتاسیم، طبقه

20122814.10*3465134611آمونیاک، خشک
20122814.20*3465234611آمونیاک، محلول در آب
,20122827.10*3465334612ها کلرید آمونیاک، نیتریت 2834.10

3465434616عنوان کود و سوخت  فضوالت حیوانات مورد استفاده به

0141,
0142,
0143,
0144,
0145,
0146,
0149,
0891

3101

20123105.10*3465934619بندي نشده در جاي دیگر کودهاي طبقه
20213808.91*3466134620ها کش حشره

20213808.92*3466234620ها کش قارچ 
20213808.93*3466334620کننده رشد گیاه ها، محصوالت ضد رویش و محصوالت تنظیم کش علف
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20213808.94*3466434620ها کننده عفونیضد 
20213808.50*3466634620هاي خطرناک کش آفت

20213808.99*3466934620ها و گندزداها کش ها، علف کش ها، قارچ کش سایر حشره
347103471020133901صورت اولیه پلیمرهاي تولید شده از اتیلن، به

347203472020133903صورت اولیه استیرن، بهپلیمرهاي تولید شده از 
صورت  هاي هالوژنه، به پلیمرهاي تهیه شده از وینیل کلراید یا سایر اولفین

347303473020133904اولیه 

صورت اولیه؛  ها، به ها، سایر پلی اترها و اپوکسی رزین استال پلی
صورت  استرها، به ها، پلی آلیل استرها و سایر پلی ها، آلکید رزین کربنات پلی

اولیه 
347403474020133907

,347903479020133902هاي یون  کننده صورت اولیه؛ مبادله ها به سایر پالستیک 3905, 3906,
3908 - 3914

موسوم به الستیک روغنی، الستیک مصنوعی (الستیک تهیه شده از روغن 
هاي طبیعی مشابه،  و ترکیبات آن با الستیک طبیعی و صمغ) و فاکتیس

صورت اولیه یا به شکل صفحه، ورق یا نوار به
348003480020134002

,3212 - 351103511020223207ها و محصوالت مرتبط ها و جالدهنده رنگ
3214, 3814

هاي مورد استفاده هنرمندان، محصلین یا نقاشان تابلوهاي تجاري،  رنگ
351203512020223213هاي تفننی و مانند آن  کننده، رنگ هاي تعدیل رنگ

19. ,351303513020223215.11جوهر چاپ
351403514020293215.90جوهر خطاطی و رسم و سایر انواع جوهر

23. - 352103521021002918.21ها و استرهاي آن سالیسیلیک اسید و نمک
ها و  هاي آن؛ نمک هاي آن؛ اسید گلوتامیک و نمک لیزین و استرها و نمک

هیدروکسیدهاي چهارتایی آمونیوم؛ لسیتین و سایر فسفو آمینولیپیدها؛ 
جز  به(آمیدهاي حلقوي ها؛  هاي آن آمیدهاي غیرحلقوي و مشتقات و نمک

ها هاي آن و مشتقات و نمک)ها اورئین

35220352202011
2922.41, .42,
2923, 2924.11 - 
.19, .23 - .29

ناجور (بندي نشده در جاي دیگر، ترکیبات هتروسیکلیک  هاي طبقه الکتون
نیتروژن هستند، داراي یک حلقه ) هاي(که فقط داراي هترو اتم) حلقه

متراکم نشده، یک حلقه پیریمیدین، یک حلقه پیپرازین، یک پیرازول 
حلقه تریازین متراکم نشده یا یک سیستم حلقوي فنوتیازین زیاد متراکم 

نشده؛ هیدانتویین و مشتقات آن؛ سولفونامیدها

35230352302011

2932.29, 2933.11,
.19, .21, .52 - 
.59, .69, 2934.30,
2935

بندي نشده در جاي دیگر؛ اترهاي  ی خالص، طبقهشکر، به لحاظ شیمیای
352403524021002940بندي نشده در جاي دیگر  ها، طبقه هاي آن قندي و استرهاي قندي و نمک

ها؛ گلیکوزیدها و آلکالوئیدهاي گیاهی  ها و هورمون ها، ویتامین پرو ویتامین
,2939 - 352503525021002936ها بیوتیک آنتیها؛  ها، اترها، استرها و سایر مشتقات آن و نمک

2941
,352603526021003003گیرانه  داروها، براي مصارف درمانی یا پیش 3004

,21003001*3527035290سایر محصوالت دارویی 3002, 3005,
3006.20, .30, .60
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,*3529035290سایر اقالم براي امور پزشکی یا جراحی
36390*

2100,
3250

3006.10, .40, .50,
.70

19. - 353103531020233402.11جز صابون ترسازهاي ارگانیک، به
صابون و محصوالت ترساز ارگانیک براي مصرف به جاي صابون؛ کاغذ، 
الیی، نمد، پارچه غیر بافتی، آغشته شده، پوشش داده شده یا پوشیده 

شده با صابون یا شوینده 
353213532120233401

90. ,353223532220233402.20کننده و شوینده  محصوالت پاک

,3306 - 353233532320233303عطر و محصوالت آرایشی
3307.10 - .30, .90

49. ,353313533120233307.41محصوالت خوشبوکننده یا رافع بوي فضاهاي بسته 
353323533220233404موم مصنوعی و موم فراوري شده

جال دهنده، واکس و کرم براي کفش و مانند آن، مبلمان و لوازم چوبی، 
اي، بلوري و  کف اتاق و مانند آن، اتاق اتوبوس و مانند آن، وسایل شیشه

فلزي
353333533320233405.10 - .30, .90

353343533420233405.40خمیر و پودر تمیزکاري و سایر محصوالت تمیزکاري
ها  هاي تقطیري گل ها، عصاره و کنستانتره) طبیعی(هاي فرار  اسانس

ها؛ محصوالت  رزین شود؛ شبه ها تهیه می هایی که از آن و محلول) گالب(
فرعی 

354103541020293301, 3302

ها  ها و محصوالت مرتبط؛ کازئینیت ها و مشتقات آن چسب و ژالتین، پپتون
2029*3542035420ها و سایر مشتقات آلبومین  و سایر مشتقات کازئین؛ آلبومینیت

3501.90, 3502.20,
.90, 3503, 3504,
3505.20, 3506

کاري یا  ساز و محصوالت مورد استفاده براي روغن محصوالت روان
هاي تولید شده براي  جز از نفت خام؛ مکمل اشیاء، به/کاري مواد گریس
جز از  هاي هیدرولیک، به هاي کانی؛ مایعات تولید شده براي گیربکس روغن

نفت خام؛ محصوالت ضد یخ و مایعات یخ زدا  

354303543020293403, 3811, 3819,
3820

گیري دندان؛ سایر  پزشکی یا مواد قالب سازي؛ موم دندان خمیر مجسمه
هاست؛ مواد مورد  پزشکی که گچ جزء اصلی آن مواد مورد استفاده در دندان

شده؛ ) شارژ(نشانی؛ نارنجک اطفاي حریق پر  هاي آتش استفاده در کپسول
ها میکروارگانیسمداري  هاي کشت ایجاد شده براي رشد و نگه محیط

3544035440*,
35490*

2029,
3250

3407, 3813, 3821,
3822

مواد منفجره آماده؛ فیوز اطمینان؛ فیوز انفجار؛ چاشنی ضربتی یا انفجاري؛ 
3603 - 354503545020293601جرقه زن؛ چاشنی الکتریکی

3546020293604بازي و نور افشانی اقالم آتش
354703547020293818ترکیبات شیمیایی تقویت شده براي کاربرد در صنایع الکترونیکعناصر و 

2029*3549035490بندي نشده در جاي دیگر سایر محصوالت شیمیایی طبقه

3802.10, 3809,
3810, 3812, 3815,
3817, 3824.10 - 
.40, .60 - .90

,355103551020305501رشته (یا استیپل ) رشته بلند(صورت فیالمنت  به) ترکیبی(الیاف سنتتیک  5503
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، کاردي نشده، شانه نشده )نسبتاً کوتاه

، نه براي )جز نخ دوزندگی و نخ چندال به) (ترکیبی(نخ فیالمنت سنتتیک 
59. - 355203552020305402.11فروشی  خرده

355303553020305404)ترکیبی(سنتتیک ) نوار(اي و استریپ  رشته تکفیالمنت 
رشته نسبتاً (یا استیپل ) رشته بلند(صورت فیالمنت  الیاف مصنوعی به

,355403554020305502، کاردي نشده، شانه نشده )کوتاه 5504

، نه براي )جز نخ دوزندگی و نخ چندال به(نخ فیالمنت مصنوعی 
39. - 20305403.10*3555035550فروشی  خرده

355603556020305405مصنوعی) نوار(اي و استریپ  رشته فیالمنت تک
، از الستیک، از نوع مورد استفاده براي )تایر تیوبلس(تایر بادي جدید 

361113611122114011.10خودرو

، از الستیک، از نوع مورد استفاده براي )تایر تیوبلس(تایر بادي جدید 
50. ,361123611222114011.40موتورسیکلت و دوچرخه   

61. ,30. ,361133611322114011.20، از الستیک )لس تایر تیوپ(سایر انواع تایرهاي بادي جدید 
- .99

آج تایر قابل تعویض و نوار تایر، از /اسفنجی، روکشتیوب، تایر توپر یا توپر 
,361143611422114012.90الستیک 4013

براي روکش کردن تایر ) نوعی روکش تایر ضخیم(نوار پشت شتري 
361153611522114006.10الستیکی

19. - 361203612022114012.11شده، از الستیک تایر بادي روکش
362103621038304003الستیک بازیافتی

صورت ورق، صفحه یا  الستیک ترکیبی ولکانیزه نشده، در شکل اولیه یا به
صورتی غیر از فرم اولیه یا ورق، صفحه یا  نوار؛ الستیک ولکانیزه نشده به

؛ )مخصوص روکش کردن تایر الستیکی» پشت شتري«جز نوار  به(نوار 
محصوالت ساخته شده از الستیک ولکانیزه نشده؛ نخ، نخ چندال، ورق، 

صفحه، نوار، میله و پروفیل از الستیک ولکانیزه، به غیر از الستیک عایق 
)  ابونیت(

362203622022194005, 4006.90,
4007, 4008

362303623022194009) ابونیت(غیر از الستیک عایق  انواع لوله از الستیک ولکانیزه به
362403624022194010تسمه نقاله، از الستیک ولکانیزه

362503625022195906جز بافت نخی تایر اشباع شده با الستیک، به/پارچه پوشش داده شده
غیر از  از الستیک ولکانیزه به) کش شامل دست(پوشاک و ضمائم پوشاک 

362603626022194015)ابونیت(الستیک عایق 

بندي نشده در جاي دیگر؛  اقالم ساخته شده از الستیک ولکانیزه، طبقه
,362703627022194014) ابونیت(؛ اقالم ساخته شده از عایق )ابونیت(الستیک عایق  4016, 4017

متر در تمام مقاطع، میله و پروفیل،  تک فیالمنت با قطر بیش از یک میلی
363103631022203916از پالستیک

363203632022203917انواع لوله و اتصاالت، از پالستیک
363303633022203920دار، اسفنجی،  ورق، صفحه، فیلم، فویل و نوار، از پالستیک، نه از نوع چسب 
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صورت مشابهی ترکیب شده با مواد  دار یا به تقویت شده، روکش شده، حائل

دیگر 
22203921*3639036390نوار، از پالستیکسایر انواع ورق، صفحه، فیلم، فویل و 

29. ,364103641022203923.21کیسه، از پالستیک
بندي کاالها، از پالستیک؛ انواع سر و  سایر اقالم براي تسهیل امور یا بسته

90. - 30. ,364903649022203923.10سرپوش، از پالستیک

مربع مستطیل؛ پوشش صورت رول یا قطعات  پوشش کف از پالستیک، به
369103691022203918دیوار و سقف از پالستیک

ورق، صفحه، فیلم، فویل، نوار و سایر اشکال مسطح خود چسب، از 
369203692022203919پالستیک 

تانک و لوازم  وان حمام، کاسه دستشویی، کاسه توالت و سرپوش آن، فلش
369303693022203922بهداشتی مشابه، از پالستیک 

لوازم میز، لوازم آشپزخانه، سایر اقالم مورد استفاده خانوار و اقالم آرایشی، 
369403694022203924از پالستیک

369503695022203925بندي نشده در جاي دیگر ابزار بنایی، از پالستیک، طبقه
لوازم بندي نشده در جاي دیگر آباژور، قطعات و اتصاالت  قطعات طبقه

369603696022209405.92تاب و مانند آن، از پالستیک تاب، لوح اسم شب روشنایی، عالئم شب

32906506.10*3697136970کاله ایمنی   

*3697236970سایر انواع کاله از الستیک یا پالستیک
2219,
22206506.91

369803698022208547.20سازي الکتریکی، از پالستیک لوازم عایق

,22203006.91*3699036990بندي نشده در جاي دیگر اقالم ساخته شده از پالستیک طبقه 3926.10,
.30 - .90

، میله یا )هاي خیلی کوچک نه گلوله(صورت گلوله  شیشه در حجم زیاد، به
,371113711123107001تیوب، کار نشده؛ زائدات و ضایعات شیشه 7002

گري، نوردکاري، کشیدن یا دمیدن، کار  تولید شده از طریق ریختهشیشه 
,371123711223107003صورت ورق نشده، به 7004

371133711323107005صورت ورق شیشه فلوت و شیشه سنگ زده یا صیقل خورده، به
صورت ورق، خم، لبه پخ خورده، حکاکی شده، لعاب داده شده یا  شیشه به

371143711423107006دیگري کار شده، اما قاب نشده و غیرهصورت  به

371153711523107007خطر شیشه بی
,371163711623107008اي  اي؛ مصنوعات عایق داراي چندجداره شیشه آیینه شیشه 7009

بلوک فرش، آجر، کاشی و سایر اقالم از شیشه فشرده یا قالبی، از انواع 
سازي یا سایر ساخت و سازها؛ شیشه براي  ساختمانمورد استفاده در 

) فومی(کاري مشبک و مانند آن؛ شیشه اسفنجی یا شیشه متخلخل  شیشه
صورت بلوک، ورق و اشکال مشابه به

371173711723107016.90

19. - 371213712123107019.11بریده، از شیشه فتیله، نیمچه نخ، نخ پیوسته و نخ
90. ,39. - 371293712923107019.31پارچه وال، پارچه الیاف چسبیده، حصیر و پادري، تشک و لحاف، مقوا و 
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)معمولی(جز پارچه بافتی  سایر اقالم از فیبر شیشه، به

، شیشه دارو، عطر و غیره و سایر ظروف، از )گشاد دهن(بطري، شیشه 
بندي محصوالت،  مصرف یا بستهشیشه، از انواع مورد استفاده براي راحتی 

جز آمپول؛ درپوش، سر شیشه، سر ظرف و مانند آن، از شیشه به
371913719123107010.20, .90

اي آن، براي المپ برق، المپ پرتو  اي، باز و اجزاي شیشه پوشش شیشه
371923719223107011کاتدي و مانند آن

غذاخوري، در آشپزخانه، توالت و دفتر اي مورد استفاده سر میز  لوازم شیشه
اي، شیشه  جز بطري شیشه به(کار و براي دکوراسیون داخلی و مانند آن 

)اي شکل داده شده با مشعل و مانند آن و تزئینات شیشه) گشاد دهن(
371933719323107013

هاي مشابه؛  هاي دیواري، میزي و مچی و شیشه هاي ساعت شیشه
ها  اي توخالی و اجزاي آن هاي شیشه از نوع طبی؛ کره هاي عینک، نه شیشه

شوند الذکر استفاده می هاي فوق که براي تولید شیشه
371943719423107015

,371953719523107010.10اي  اي آزمایشگاهی، بهداشتی و داروسازي؛ آمپول شیشه لوازم شیشه 7017
ملزومات فرعی روشنایی و بندي نشده در جاي دیگر المپ،  اجزاي طبقه

، لوح نام نورافشان و مانند آن، )مانند نئون(نورپردازي، تابلوهاي نورافشان 
از شیشه

371963719623109405.91

371973719723108546.10اي  هاي الکتریکی شیشه عایق
شامل شیشه فالسک، (بندي نشده در جاي دیگر  اي طبقه اقالم شیشه

اي  هاي شیشه ، مکعب)ارسال سیگنال(دهی  عالمت اي محصوالت شیشه
اي و  اي، ریز ذرات شیشه هاي تسبیح شیشه کاري، دانه براي موزائیک
)اي شکل داده شده با مشعل تزئینات شیشه

371993719923107014, 7016.10,
7018, 7020

372103721023926910تانک و محصوالت نصبی مشابه از سرامیک سینک، وان، کاسه توالت، فلش
لوازم میز غذاخوري، لوازم آشپزخانه و سایر لوازم منزل و اقالم آرایشی از 

,372213722123936911سرامیک 6912

372223722223936913هاي کوچک و سایر اقالم تزئینی از سرامیک  مجسمه
محصوالت سرامیکی براي کاربردهاي آزمایشگاهی، شیمیایی و سایر 

خوري و اقالم مشابه از سرامیک، از انواع  کاربردهاي فنی؛ آخور، ظرف آب
گشاد و مانند  مورد استفاده در دامداري؛ قابلمه، قندان، ظروف بلند دهان

دي بن آن، از سرامیک، از انواع مورد استفاده براي راحتی مصرف یا بسته
محصوالت 

3729137291*23936909

هاي الکتریکی از سرامیک؛ قطعات فرعی سرامیکی مورد استفاده در  عایق
,372923729223938546.20ها و تجهیزات برقی دستگاه 8547.10

372993729923936914بندي نشده در جاي دیگر اي طبقه سایر محصوالت سرامیکی غیر سازه
373103731023926901دار کاشی، سفال و سایر اقالم سرامیکی از خاک سیلیسآجر، بلوک، 

آجر، بلوک و کاشی و سفال نسوز و سایر محصوالت ساختمانی سرامیکی 
373203732023916902دار جز محصوالت تهیه شده از خاک سیلیس نسوز مشابه، به

بندي نشده در جاي  طبقهسیمان، مالت، بتون و ترکیبات مشابه نسوز، 
373303733023913816دیگر
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,373403734023916815.91محصوالت نسوز خام؛ سایر محصوالت سرامیکی نسوز 6903

، سفال سقف، )فوندوله(آجر ساختمانی، بلوک فرش کف، سفال کف تیرچه 
بخش بیرونی، کالهک و پوشش دودکش، تزئینات معماري و سایر 

ساختمانی، از سرامیک غیر نسوزمحصوالت 
373503735023926904, 6905

373603736023926906کشی، از سرامیک غیر نسوز لوله، لوله محافظ، آبرو، ناودانی و اتصاالت لوله
سفال کف و جلوي شومینه و سرامیک دیوار؛ /سرامیک فرش کف، سرامیک

,373703737023926907کاري از جنس سرامیک و اقالم مشابه  هاي موزائیک مکعب 6908

374103741023942520.20گچ
374203742023942522)هیدرولیک(آهک، مخلوط آب و آهک و آهک آبی 

374303743023942523.10کلینکر سیمان
هاي  اي و سیمان ، سیمان سرباره)زودگیر(سیمان پرتلند، سیمان آلومینی 

90. - 374403744023942523.21صورت کلینکر  جز به هیدرولیک مشابه، به

30. ,374503745023942518.20دولومیت تکلیس شده یا کلوخه
375103751023953824.50مالت و بتون غیر نسوز

الوار، قطعات چوب و اقالم مشابه از الیاف گیاهی، کاه یا ضایعات چوب 
375203752023956808آمیخته شده با مواد چسبنده معدنی

375303753023956809اقالم ساخته شده از گچ یا ترکیبات مبتنی بر گچ
یا سنگ کاشی و سرامیک، شبه سنگ، آجر و اقالم مشابه، از سیمان، بتون 

19. ,375403754023956810.11مصنوعی

هاي عمرانی، از سیمان،  سازي یا پروژه ساخته براي ساختمان قطعات پیش
375503755023956810.91بتون یا سنگ مصنوعی

375603756023956810.99سایر اقالم از سیمان، بتون یا سنگ مصنوعی
سیمان، الیاف سلولز و سیمان و اقالم ساخته شده از ترکیب آزبست و 

375703757023956811ترکیبات مشابه

جز سنگ  به(ها  مرمر، تراورتن و رخام، کارشده و اقالم ساخته شده از آن
؛ )فرش، سنگ جدول، تخته سنگ، کاشی و سرامیک، مکعب و اقالم مشابه

گرانول، خرده و پودر رنگ شده مرمر، تراورتن و رخام
376103761023966802.21, .91

سایر انواع سنگ لوح یادبود و ساختمانی کار شده و اقالم ساخته شده از 
هاي طبیعی؛ اقالم  ها؛ گرانول، خرده و پودر رنگ شده سایر سنگ آن

ساخته شده از تخته سنگ آگلومره
37690376902396

6801, 6802.10,
.23 - .29, .92 - 
.99, 6803

سنگ آسیاب، سنگ چاقو تیزکنی، چرخ چاقو تیزکنی و مانند آن و اجزاي 
ها، از سنگ طبیعی، از مواد ساینده طبیعی یا مصنوعی آگلومره، یا از  آن

سرامیک؛ زبره یا پودر مواد ساینده طبیعی یا مصنوعی، بر روي پارچه، 
کاغذ یا مواد دیگر 

379103791023996804, 6805

الیاف آزبست مصنوعی؛ ترکیبات با پایه آزبست یا با پایه آزبست و کربنات 
,379203792023996812منیزیم؛ اقالم تهیه شده از چنین ترکیباتی، یا از آزبست  6813

379303793023996807اقالم ساخته شده از آسفالت یا مواد مشابه 
,23992517.30,*3794015320ترکیبات قیري تهیه شده از مصالح سنگی طبیعی یا مصنوعی و قیر یا  2715
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37940عنوان ماده چسباننده آسفالت طبیعی یا مواد مرتبط به

هاي مبتنی بر  کلوئیدي؛ فراورده گرافیت مصنوعی؛ گرافیت کلوئیدي یا نیمه
379503795023993801تمام  صورت تولیدات نیمه گرافیت یا سایر مواد کربنی به

379603796023992818.10مصنوعی) سنگ سنباده(کوراندوم 
پشم شامل (بندي نشده در جاي دیگر  محصوالت معدنی غیر فلزي طبقه

معدنی، مواد معدنی منبسط شده، میکاي کار شده، اقالم تهیه شده از 
میکا، اقالم غیر الکتریکی تهیه شده از گرافیت یا سایر مواد کربنی و اقالم 

)تهیه شده از پیت

379903799023996806, 6814,
6815.10, .20, .99

3811138111صندلی، اساساً با فریم فلزي

2930,
3020,
3030,
3100

9401.10, .20, .30,
.71, .79

69. - 381123811231009401.40صندلی، اساساً با فریم چوبی
381193811931009401.80سایر انواع صندلی

381213812131009403.10سایر انواع مبلمان فلزي، از انواع مورد استفاده در ادارات و دفاتر
381223812231009403.30از انواع مورد استفاده در ادارات و دفاترسایر انواع مبلمان چوبی، 

381303813031009403.40سایر انواع مبلمان چوبی، از انواع مورد استفاده در آشپزخانه

 - 50. ,381403814031009403.20بندي نشده در جاي دیگر سایر انواع مبلمان طبقه
.89, 9610

سازه زیر تشک؛ تشک، فرم داده شده با فنر یا خرده پارچه یا مواد دیگر، یا 
29. - 381503815031009404.10، روکش شده یا نشده   )ابري(از جنس الستیک یا پالستیک اسفنجی 

,381603816031009401.90قطعات مبلمان 9403.90

,38210382100311مروارید، طبیعی یا پرورشی، کار نشده
03217101.10, .21

هاي قیمتی یا  قیمتی و سنگ هاي قیمتی یا نیمه مروارید پرورشی، سنگ
جز الماس صنعتی و کوارتز پیزو  به(قیمتی مصنوعی یا ترمیم شده  نیمه

جز فقط اره شده، شکاف داده شده، تکه تکه شده  به(، کار شده )الکتریک
شده   ، اما نه به رشته در آمده یا نصب)صورتی ابتدایی شکل داده شده یا به

38220382203211
7101.22, 7102.39,
7103.91, .99,
7104.90

قیمتی  هاي قیمتی یا نیمه الماس صنعتی، کار شده؛ گرد و پودر سنگ
,382303823032117102.29طبیعی یا مصنوعی 7105

جواهرات و سایر اقالم ساخته شده از فلزات قیمتی یا از فلزات پوشش داده 
قیمتی؛ اقالم ساخته شده از مروارید طبیعی یا پرورشی یا از شده با فلزات 

)طبیعی، مصنوعی یا ترمیم شده(قیمتی  هاي قیمتی یا نیمه سنگ
382403824032117113, 7114,

7115.90, 7116

382503825032117118سکه
383103831032209201کلیدي پیانو و سایر سازهاي زهی صفحه

383203832032209202زهیسایر سازهاي 
383303833032209205)اي، آکاردئون و سازهاي برنجی بادي شامل ارگ لوله(سازهاي بادي 

383403834032209207شود ها به کمک برق ایجاد یا تقویت می سازهایی که تولید صدا در آن
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شهر اي، جعبه موسیقی و ارگ  شامل سازهاي کوبه(سایر آالت موسیقی 

؛ وسیله تقلید صداي شکار؛ سوت، شیپور صدا زدن حیوانات و سایر )بازي
آالت ایجاد صدا توسط بازدم

383503835032209206, 9208

383603836032209209قطعات و لوازم جانبی آالت موسیقی، مترونوم، چنگال کوک و پیچ پایپ
روي یخ و  اسکی روي برف و سایر تجهیزات اسکی روي برف؛ اسکیت

70. ,19. - 384103841032309506.11دار اسکیت چرخ

هاي  سواري، قایق آبی و سایر تجهیزات ورزش اسکی روي آب، تخته موج
29. ,384203842032309506.21آبی 

384303843032309506.91هاي ورزشی هاي استادیومی یا بازي کاالها و تجهیزات ورزش

38440384403230هاي فضاي باز تجهیزات مخصوص ورزش یا مخصوص بازيسایر کاالها و 
4203.21, 9506.31
- .39, .40 - .69,
.99

گیري،  گیري با چوب و نخ؛ تور ماهی گیري و سایر لوازم ماهی چوب ماهی
فریب شکار و ملزومات ) مصنوعی(تور شکار پروانه و تورهاي مشابه؛ پرنده 

مشابه براي شکار  
384503845032309507

دار طراحی شده براي راندن توسط  بازي چرخ کالسکه عروسک؛ اسباب
*385103851032409503.00کودکان

بازي به شکل حیوانات یا موجودات غیر  ؛ اسباب)به شکل انسان(عروسک 
*385203852032409503.00انسانی

*385303853032409503.00) به شکل انسان(قطعات و ملحقات عروسک 
و سایر ملحقات آن؛ ) چراغ راهنما(بازي برقی و ریل، سیگنال  قطار اسباب

هاي  بازي ها و اسباب کیت مقیاس کوچک اشیاي واقعی و سایر مجموعه
ساخت و سازي 

385403854032409503.00*

*385503855032409503.00پازل
*385603856032409503.00) بازي شامل آالت موسیقی اسباب(ها  بازي سایر اسباب

385703857032409504.40هاي بازي کارت
*26409504.10*3858138580کنسول بازي ویدئویی

*58209504.10*3858238580افزار براي کنسول بازي ویدئویی کارتریج نرم
شامل اقالم مورد (هاي روي میز یا سالنی  شهربازي، بازيسایر اقالم براي 

اي و  هاي قمارخانه نیاز براي بیلیارد، پینتبال، میزهاي مخصوص براي بازي
هاي ویدئویی از نوع مورد  جز بازي ، به)تجهیزات اتوماتیک سالن بولینگ

استفاده به همراه یک گیرنده تلویزیونی

385903859032409504.20, .30, .90

386003860028299508چرخ و فلک، تاب، سالن تیراندازي و سایر امکانات سرگرمی شهربازي
*16229406.00*3870138700ساخته، از چوب ساختمان پیش
*25119406.00*3870238700ساخته، از فلز ساختمان پیش
*22209406.00*3870338700ساخته، از پالستیک ساختمان پیش
*23959406.00*3870438700ساخته، از بتون ساختمان پیش

,389113891132909608، )روي میز(برداري، مداد، جا خودکاري   ، قلم نسخه)به معناي عام(قلم  9609
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ها؛ مدادشمعی، نوک مداد  و اقالم مشابه و قطعات آن) روي میز(جامدادي 

، زغال طراحی و قلم گچ  )گچ رنگی(، پاستل )اتود(
زن و مانند آن، طراحی شده براي استفاده با دست؛  زن، شماره مهر، تاریخ

چینی  صورت دستی حروف که به» ورساد«چینی موسوم به  قالب حروف
شود؛  اي که همراه با آن براي چاپ دستی استفاده می شود و مجموعه می

ساخته هاي مشابه که براي اثرگذاري  نویسی و ریبون ریبون دستگاه ماشین
اند؛ پد جوهر  شده

389123891232909611 - 9612

سوار و مانند  شو، شالق، شالق اسب چتر، چتر آفتاب، عصا، عصاي صندلی
,38921389211512آن

32906601, 6602

شو،  قطعات، تزئینات و ملحقات چتر، چتر آفتاب، عصا، عصاي صندلی
389223892232906603سوار و مانند آن شالق، شالق اسب

,29. - 389233892332909606.10ها؛ دکمه معمولی؛ زیپ انواع دکمه فشاري و قطعات آن
9607.11, .19

,389243892432909606.30قطعه قالبی دکمه و سایر قطعات دکمه؛ قطعه نماي دکمه ؛ قطعات زیپ  9607.20
389303893022205904) پوش نوعی کف(لینولیوم 

389413894174203704شیشه، فیلم، کاغذ، مقوا و پارچه عکاسی، نور دیده اما ظاهر نشده
389423894274203705برداري شیشه و فیلم عکاسی، نور دیده و ظاهر شده، غیر از فیلم فیلم

یا ) لبه صدا(برداري، نور دیده یا ظاهر شده، همراه یا بدون باند  فیلم فیلم
389503895059113706باندفقط داراي 

هاي اصلی تصاویر  ؛ نسخه)با گچ رنگی(نقاشی، طرح و رسم و نقاشی پاستل
هاي بزرگ و کوچک، از  اصل مجسمه  گراوري، چاپ معمولی و لیتوگرافی؛

هر جنسی
3896138960*90009701 - 9703

روز پستال اولین  نامه یا کارت تمبر پستی یا مالیاتی مهر پستی، پاکت
53109704*3896238960و مانند آن) کاغذ تمبردار(افزار پستی  ، نوشت)اولین روز انتشار تمبر(

هاي جانوري، گیاهی، معدنی،  ها و اقالم کلکسیونی در زمینه مجموعه
9706 - 91029705*3896338960شناسی؛ اقالم عتیقه نگاري و سکه آناتومی، تاریخی، قوم

389713897132900501نشده، شسته یا تمیز شده یا نشده؛ آخال موي انسانموي انسان، کار 
صورت دیگري کار  موي انسان، آراسته شده، پیراسته شده، سفید شده یا به

شده؛ پشم یا سایر انواع موي حیوانات یا سایر انواع منسوجات، آماده شده 
ریش، ابرو، مژه گیس،  گیس و مانند آن؛ کاله براي استفاده در ساخت کاله

و موي مصنوعی و مانند آن، از موي انسان یا حیوان یا از منسوجات؛ اقالم 
بندي نشده در جاي دیگر ساخته شده از موي انسان طبقه

389723897232906703, 6704

ها،  هاي شادي و سایر سرگرمی ها، کاروان اقالم مورد استفاده در جشن
389913899132909505آور اشیاي اعجاببازي و  همچنین اشیا براي شعبده

389923899230928715کالسکه بچه و قطعات آن
شور و گردگیر ساخته شده از پر؛  ، زمین)غیر موتوري(جارو، بروس، فرچه 

آمیزي؛  گره، منگوله و ریشه براي ساخت جارو و بروس؛ پد و غلتک رنگ
)کن غلتکی جز شیشه پاک به(کن  شیشه پاک

389933899332909603
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ها؛ شانه،  فندک سیگار و سایر انواع فندک؛ پیپ و چوب سیگار و اجزاي آن

جز  به(گیره مو و مانند آن؛ سنجاق سر، ابزارهاي فر سرد و مانند آن 
هاي توالتی مشابه و پایه و  ها؛ رایحه پراکن و اسپري و قطعات آن) بابیلیس

اد آرایشی روي پوستها؛ ابر و پد براي زدن مو قسمت اصلی آن

389943899432909613.10 - .80,
9614 - 9616

؛ )جز سنگ و فتیله فندک به(قطعات فندک سیگار و سایر انواع فندک 
بندي نشده در  آلیاژهاي آتشزنه؛ اقالم تهیه شده از مواد قابل احتراق طبقه

جاي دیگر
389953899532903606.90, 9613.90

هاي طراحی شده براي به نمایش گذاشتن کاالها،  مدلابزارها، وسایل و 
389963899632909023نامناسب براي کاربردهاي دیگر

389973899732127117جواهرات بدلی
389983899820293605کبریت

شمع (شامل شمع، شمع قلمی (بندي نشده در جاي دیگر  اقالم طبقه
گل مصنوعی، وسایل سرگرمی، ، پوست پرندگان همراه با پر، )فتیله
کش دستی، الک دستی، فالسک، آدمک خیاطی، نمادهاي متحرک  آب

بندي نشده در  ها و قطعات و اجزاي طبقه مورد استفاده در ویترین فروشگاه
)جاي دیگر

38999389993290

3406, 3606.10,
4206, 6701, 6702,
9601, 9602, 9604,
9617, 9618

شامل موي خوک، موي (ت خام، غیر قابل خوردن صور اضافات الشه به
,*3911002962)اسب، روده حیوان، پوست پرنده، پر، استخوان و عاج

39110*n/a
0502, 0504.00*,
0505 - 0507,
0510, 0511.99*

آوري غالت و حبوبات؛ مواد  هاي حاصل از عمل سبوس و سایر پسماند
محصوالت فرعی گیاهی، گیاهی و پسماندهاي گیاهی، پسماندها و 

بندي  صورت حبه یا گلوله، از نوع مورد استفاده در غذاي حیوانات طبقه به
نشده در جاي دیگر

3912039120n/a2302, 2308

3913039130n/a2303.10رسوبات تولید نشاسته و رسوبات مشابه      
3914039140n/a2303.20تفاله چغندر قند، تفاله نیشکر و سایر پسماندهاي تولید قند و شکر 

پوسته بیرونی، پوسته میانی، پوسته روي دانه و سایر پسماندهاي کاکائو؛ 
,*3915023912پوسته بیرونی و پوسته روي دانه قهوه 

39150n/a0901.90*, 1802

3916039160n/a2303.30تفاله و پسماند حاصل از تولید آبجو و عرق 
3917039170n/a2307) تارترات پتاسیم، درد شراب(شراب؛ آرگل ) درد(لرد 

3918039180n/a2401.30ضایعات توتون

,3921126120پسماند ابریشم 
39211n/a5003

3921239212n/a5103.20, .30پسماند پشم یا موي نرم یا زبر حیوانات
3921339213n/a5104الیاف بازیافتی از پشم یا موي نرم یا زبر حیوانات

3921439214n/a5202.10جز الیاف بازیافتی  ، به)پنبه(پسماند کتان 
3921539215n/a5202.91, .99؛ الیاف بازیافتی )پنبه(سایر پسماند کتان 

3921639216n/a5505پسماند الیاف مصنوعی 
3921739217n/a6309اي کهنه هاي کهنه و سایر اقالم پارچه لباس
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پارچه کهنه، نخ چندالي ضایعاتی و انواع طناب ضایعاتی و اقالم مندرس از 

3921839218n/a6310نخ چندال یا انواع طناب، تهیه شده از الیاف نساجی

3922039220n/a4115.20خاکه، پودر و آرد چرمپسماند چرم، 
هاي الیاف  مواد قلیایی حاصل از تولید خمیر چوب، شامل سولفونیک

3923039230n/a3804جز صمغ روزین   سلولزي، اما به

3924039240n/a4707پسماند و ضایعات کاغذ و مقوا 
پودر و گرانول و ) جز الستیک سخت به(پسماند و خرد و ریز الستیک 

3925039250n/a4004حاصل از آن

3926039260n/a4012.20تایر بادي مستعمل از جنس الستیک
3927039270n/a3915پسماند و خرد و ریز پالستیک

3928039280n/a4401.30خاک اره، پسماند و ضایعات چوب
,n/a2525.30*3929016390سایر پسماند و ضایعات غیر فلزي 2621

باره، پوسته سطحی و سایر پسماند حاصل از تولید آهن و  سرباره، کف
,3931039310n/a2618فوالد 2619

، شامل فلزات یا ترکیبات )جز از تولید آهن و فوالد به(خاکستر و پسماند 
3932039320n/a2620بها   جز فلزات گران فلزي، به

3933139331n/a7112.91فلزات روکش شده با طالپسماند و ضایعات طال یا 
یا فلزات روکش شده با فلزات ) جز طال به(بها   پسماند و ضایعات فلزات گران

3933239332n/a7112.92, .99)جز طال به(بها   گران

3933339333n/a7112.30بها  بها یا ترکیبات فلزات گران  خاکستر حاوي فلزات گران
3934039340n/a7204.10 - .49دار و ضایعات ترکیبات آهن پسماند

3935039350n/a7204.50هاي ضایعاتی آهن و فوالد ذوب مجدد شمش
n/a7404*3936139360پسماند و ضایعات مس 
n/a7503*3936239360پسماند و ضایعات نیکل

n/a7602*3936339360پسماند و ضایعات آلومینیوم
n/a7802*3936439360پسماند و ضایعات سرب
n/a7902*3936539360پسماند و ضایعات روي
n/a8002*3936639360پسماند و ضایعات قلع

پسماند و ضایعات تنگستن، مولیبدینوم، تانتالوم، منیزیم، کبالت، کادمیم، 
n/a*3936741601تیتانیوم، زیرکنیوم، بریلیوم و تالیوم

8101.97, 8102.97,
8103.30, 8104.20,
8105.30, 8107.30,
8108.30, 8109.30,
8112.13, .52

,n/a8110.20*3936841603پسماند و ضایعات آنتیموان و کروم 8112.22
3937039370n/a8908هاي شناور براي اوراق کردن ها و سایر سازه کشتی

اولیه و خازن الکتریکی؛ پیل اولیه، پسماند و ضایعات پیل اولیه، باتري 
3938039380n/a8548.10باتري اولیه و خازن الکتریکی مستعمل
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3991039910n/a3825.10پسماندهاي شهري

3992039920n/a3825.20لجن فاضالب
n/a3006.92*3993135290پسماند دارویی 

3993939930n/a3825.30مراکز درمانی/سایر پسماندهاي بیمارستانی
3994039940n/a3825.41, .49هاي آلی پسماند حالل

3995039950n/aپسماندهاي صنایع شیمیایی و صنایع وابسته
2710.91, .99,
3825.50 - .69

3999039990n/a3825.90بندي نشده در جاي دیگر سایر پسماندهاي طبقه
4-      

صورت شوشه، قطعه یا سایر  اي به و آهن آینه) خشک آهن(چدن خام 
411114111124107201هاي اولیه فرم

19. ,411124111224107202.11فرو منگنز
49. ,411134111324107202.41فرو کرم
411144111424107202.60فرو نیکل

,30. - 411154111524107202.21آلیاژهاي آهن سایر
.50, .70 - .99

دار حاصل از احیاي مستقیم سنگ آهن و سایر محصوالت  محصوالت آهن
هاي مشابه؛ آهن با  دار اسفنجی، به شکل کلوخه، گندله یا شکل آهن

هاي  درصد به شکل کلوخه، گندله یا شکل 94/99حداقل خلوص وزنی 
مشابه  

4111641116*24107203

24107205*4111741116اي، یا فوالد   و پودر، از خشک آهن و آهن آینه) هاي مدور دانه(گرانول 
به شکل شمش یا دیگر اشکال ابتدایی و ) غیر آلیاژي(فوالد ساده 

,411214112124107206ساخته از فوالد ساده محصوالت نیم 7207

دیگر اشکال ابتدایی و محصوالت  فوالد آلیاژي به شکل شمش یا
,411224112224107218ساخته از فوالد آلیاژي نیم 7224

ها  نوردشده از فوالد ساده که بیش از نورد گرم روي آن محصوالت تخت 
54. - 412114121124107208.10متر یا بیشتر میلی 600کارنشده با پهناي 

ها  نوردشده از فوالد ساده که بیش از نورد گرم روي آن محصوالت تخت 
19. - 412124121224107211.13متر  میلی 600تر از  کارنشده، با پهناي کم

جز فوالد الکتریکی  به(نوردشده از فوالد آلیاژي  محصوالت تخت 
 600ها کارنشده، با پهناي  که بیش از نورد گرم روي آن) سیلیکونی

متر یا بیشتر میلی
4121341213,

41234*
24107219.11 - .24,

7225.30, .40

جز فوالد الکتریکی سیلیکونی  به(نوردشده از فوالد آلیاژي  محصوالت تخت 
تر از  ها کارنشده، با پهناي کم که بیش از نورد گرم روي آن) و فوالد تندبر

متر میلی 600
412144121424107220.11, .12,

7226.91

ها  نوردشده از فوالد ساده، که بیش از نورد سرد روي آن محصوالت تخت 
28. - 412214122124107209.15متر یا بیشتر میلی 600کارنشده، با پهناي 
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ها  نوردشده از فوالد ساده که بیش از نورد سرد روي آن محصوالت تخت 

29. - 412224122224107211.23متر میلی 600تر از  کارنشده، با پهناي کم

جز فوالد الکتریکی  به(نوردشده از فوالد آلیاژي  محصوالت تخت 
 600ها کار نشده، با پهناي  که بیش از نورد سرد روي آن) سیلیکونی

متر یا بیشتر میلی
4122341223,

41234*
24107219.31 - .35,

7225.50

جز فوالد الکتریکی سیلیکونی  به(نوردشده از فوالد آلیاژي  محصوالت تخت 
تر از  ها کارنشده، با پهناي کم که بیش از نورد سرد روي آن) و فوالد تندبر

متر  میلی 600
412244122424107220.20, 7226.92

شده، یا  شده، پوشش داده نوردشده از فوالد ساده، روکش محصوالت تخت 
,4123141231ر شکل دیگري بیشتر کارشدهبه ه

412322410
7208.90, 7209.90,
7210, 7211.90,
7212

,24107219.90*4123241235نزن، بیشتر کارشده نوردشده از فوالد زنگ محصوالت تخت  7220.90

,19. ,412334123324107225.11نوردشده از فوالد الکتریکی سیلیکونی محصوالت تخت 
7226.11, .19

متر،  میلی 600تر از  نوردشده از فوالد تندبر با عرض کم محصوالت تخت 
24107226.20*4123441234کارشده در حد نورد گرم یا سرد

بندي نشده در جاي دیگر،  نوردشده از فوالد آلیاژي، طبقه محصوالت تخت 
,*4123941234بیشتر کارشده

41235*
24107225.91, .92, .99,

7226.99
هاي نامنظم، از آهن  صورت کالف شده، به گرد و مفتول، نورد گرم انواع میل

412414124124107213یا فوالد ساده

گرد و مفتول از آهن یا فوالد ساده، کارشده در حد  سایر انواع میل
گردها و  زنی گرم، یا فشارکاري و شامل میل کاري، نورد گرم، قالب پتک

هاي پیچیده بعد از نورد  مفتول
412424124224107214

هاي نامنظم، از فوالد  صورت کالف شده، به گرد و مفتول، نورد گرم انواع میل
,412434124324107221آلیاژي 7227

کاري، نورد  گرد و مفتول از فوالد آلیاژي، کارشده در حد پتک انواع میل
شده از  گرد و مفتول ساخته جز میل به(زنی گرم یا فشارکاري  گرم، قالب

)فوالد تندبر یا فوالد سیلیکومنگنز
4124441244,

41264*
24107222.11, .19,

7228.30, .40

زنی گرم یا فشارکاري، از آهن  انواع پروفیل، کارشده در حد نورد گرم، قالب
50. - 412514125124107216.10یا فوالد ساده

412524125224107301کاري شده از آهن یا فوالد  ورق سپري از آهن یا فوالد و انواع پروفیل جوش
412534125324107302آهن یا تراموا از آهن یا فوالد قطعات ریل راه

کاري سرد یا بیشتر کارشده،  دهی سرد، با تکمیل گرد و مفتول، با شکل میل
412614126124107215از آهن یا فوالد ساده

کاري سرد یا بیشتر کارشده از  دهی سرد، با تکمیل انواع پروفیل، با شکل
99. - 412624126224107216.61آهن یا فوالد ساده

412634126324107217از آهن یا فوالد سادهسیم 
,24107222.20*4126441264کاري سرد از فوالد آلیاژي  دهی سرد یا تکمیل گرد و مفتول، با شکل میل 7228.50
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)شده از فوالد تندبر یا فوالد سیلیکومنگنز گرد و مفتول ساخته جز میل به(

گرد و مفتول از فوالد آلیاژي کار شده بیش از فراوري گرم یا  انواع میل
,24107222.30*4126541264سرد  7228.60

,412664126524107222.40انواع پروفیل از فوالد آلیاژي 7228.70
,412674126624107223انواع سیم از فوالد آلیاژي 7229

24107228.10*4127141264فوالد تندبرگرد و مفتول از  انواع میل
24107228.20*4127241264گرد و مفتول از فوالد سیلیکومنگنز میل
24107228.80*4127341264هاي حفاري توخالی، از فوالد میله

شود،  لوله خطوط لوله از نوعی که براي خطوط لوله نفت و گاز استفاده می
19. - 412814127124107304.11بدون درز، از فوالد

لوله جداري، لوله استخراج و لوله حفاري، از انواعی که در حفاري نفت و 
29. - 412824127224107304.22شود، بدون درز، از فوالد  گاز استفاده می

59. - 24107304.31*4128341274سایر انواع تیوب و لوله، با مقطع مدور، بدون درز
24107304.90*4128441274هاي توخالی، بدون درز، از فوالد لوله، با مقطع غیر مدور و پروفیلتیوب و 

شود،  لوله خطوط لوله از نوعی که براي خطوط لوله نفت و گاز استفاده می
,19. - 412854127524107305.11کاري شده، از فوالد جوش

7306.11 - .19
نوعی که براي حفاري نفت و گاز استفاده  لوله جداري و لوله استخراج، از

,412864127624107305.20کاري شده، از فوالد شود، جوش می 7306.21
- .29

,39. - 24107305.31*4128741277کاري شده، از فوالد سایر انواع تیوب و لوله، با مقطع مدور، جوش
7306.30 - .50

69. ,24107306.61*4128841277کاري شده، از فوالد  تیوب و لوله، با مقطع غیر مدور، جوش
صورت مشابهی  شده یا به سایر انواع تیوب و لوله، مانند درز باز، میخ پرچ

,24107305.90*4128941277شده دوخته 7306.90

گري  فوالد ریختهتیوب، لوله و پروفیل توخالی، از چدن؛ تیوب و لوله، از 
412914127324317303دورانی

19. ,24317307.11*4129241278گري اتصاالت تیوب و لوله، از چدن یا فوالد حاصل از ریخته
99. - 24317307.21*4129341278گري اتصاالت تیوب و لوله، از چدن یا فوالد غیر حاصل از ریخته

صورت  ، کارنشده یا به)یا پالتین شده با طال شامل نقره روکش(نقره 
413104131024207106صورت پودر ساخته، یا به نیم

ساخته،  صورت نیم ، کارنشده یا به)شده با پالتین شامل طالي روکش(طال 
413204132024207108صورت پودر یا به

,413304133024207110صورت پودر ساخته، یا به صورت نیم پالتین، کارنشده یا به 7115.10
413404134024207109ساخته شده با طال، کارشده در حد نیم فلزات اصلی یا نقره، روکش

شده با  شده با نقره و فلزات اصلی، نقره یا طالي روکش فلزات اصلی روکش
,413504135024207107ساخته  پالتین، کارشده در حد نیم 7111

414114141124207401هاي مس؛ مس خام  مات
414124141224207402نشده؛ آندهاي مسی براي تصفیه الکترولیتی مس تصفیه
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,414134141324207403شده از مس شده، کارنشده؛ سرآلیاژهاي ساخته مس وآلیاژهاي مس تصفیه 7405

هاي نیکل، کلوخه اکسید نیکل و دیگر محصوالت میانی حاصل از  مات
414214142124207501متالورژي نیکل

414224142224207502نیکل کارنشده
414314143124207601آلومینیوم کارنشده

414324143224202818.20جز کوروندوم مصنوعی ، به)اکسید آلومینیوم(آلومین 
414414144124207801سرب، کارنشده
414424144224207901روي، کارنشده

414434144324208001کارنشدهقلع، 
415114151124207406پودر و پولک مس

415124151224207407گرد، مفتول و پروفیل، از مس انواع میل
415134151324207408انواع سیم، از مس

415144151424207409متر  میلی 15/0انواع صفحه، ورق و نوار، از مس، با ضخامت بیش از 
415154151524207410متر میلی 15/0ورقه نازک، از مس، با ضخامت حداکثر 

,415164151624207411انواع تیوب، لوله و اتصاالت تیوب و لوله، از مس 7412
415214152124207504پودر و پولک نیکل

415224152224207505گرد، مفتول، پروفیل و سیم، از نیکل انواع میل
415234152324207506صفحه، ورق، نوار و ورقه نازک، از نیکل

415244152424207507انواع تیوب و لوله و اتصاالت تیوب و لوله، از نیکل
415314153124207603پودر و پولک آلومینیوم

415324153224207604گرد، مفتول و پروفیل، از آلومینیوم انواع میل
415334153324207605آلومینیومسیم، از 

415344153424207606متر میلی 2/0انواع صفحه، ورق و نوار، از آلومینیوم، با ضخامت بیش از 
415354153524207607متر میلی 2/0ورقه نازک، از آلومینیوم، با ضخامت حداکثر 

,415364153624207608انواع تیوب و لوله و اتصاالت تیوب و لوله، از آلومینیوم 7609
415424154224207804صفحه، ورق، نوار و ورقه نازک از سرب؛ پودر و پولک سرب

415444154424207903خاکه، پودر و پولک روي
گرد، مفتول، پروفیل و سیم از روي؛ صفحه، ورق، نوار و ورقه  انواع میل

,415454154524207904نازک از روي 7905

415474154724208003گرد، مفتول، پروفیل و سیم از قلع انواع میل

تنگستن، مولیبدن، تانتال، منیزیم، کبالت، کادمیم، تیتانیم، زیرکونیم، 
بریلیم، گالیم، هافنیم، ایندیم، نیوبیم، رنیم و تالیم، ژرمانیم و وانادیم، 

قراضه گالیم، جز پودر منیزیم؛ ضایعات و  ها به کارنشده و پودرهاي آن
هافنیم، ایندیم، نیوبیم، رنیم، ژرمانیم و وانادیم؛ مات کبالت و دیگر 

محصوالت میانی حاصل از متالورژي کبالت

4160141601*,
41603*

2420

8101.10, .94,
8102.10, .94,
8103.20, 8104.11
- .19, 8105.20,
8107.20, 8108.20,
8109.20, 8112.12,
.51, .92



      (CPC) 746

  CPC2CPC1.1ISIC4HS2007

مولیبدن، تانتال، منیزیم، کبالت، کادمیوم، تیتانیم، زیرکونیم،  تنگستن،
بریلیم، گالیم، هافنیم، ایندیم، نیوبیم، رنیم  و تالیم، ژرمانیم و وانادیم، 

ها؛ پودر منیزیم شده از آن کارشده و اقالم ساخته
4160241602,

41603*
2420

8101.96, .99,
8102.95, .96, .99,
8103.90, 8104.30,
.90, 8105.90,
8107.90, 8108.90,
8109.90, 8112.19,
.59, .99

ها، شامل  شده از آن بیسموت، آنتیموان، منگنز، کروم و اقالم ساخته
2420*4160341603ضایعات و قراضه بیسموت و منگنز

8106, 8110.10,
.90, 8111,
8112.21, .29

416044160424208113ها شده از آن انواع سرمت و اقالم ساخته
20. ,421104211025117308.10هاي مشبک، از آهن یا فوالد ها و دکل ها، برج ها، اجزاي پل پل

,421204212025117308.30در، پنجره و چارچوب در و پنجره و آستانه در، از آهن، فوالد یا آلومینیوم  7610.10
ها، از آهن،  و اجزاي سازه) ساخته هاي پیش جز ساختمان به(ها  سایر سازه

فوالد یا آلومینیوم؛ صفحه، مفتول، نبشی، پروفیل، انواع لوله و مانند آن که 
شده از آهن، فوالد یا آلومینیوم؛ پایه یا  هاي ساخته براي کاربري در سازه

گذاري   بندي یا حایل شمع و تجهیزات مشابه براي برپا کردن داربست، قالب
معدن

421904219025117308.40, .90,
7610.90

، از آهن، فوالد یا آلومینیوم، )جز مخازن گاز فشرده یا مایع به(انواع مخزن 
,422104221025127309لیتر، بدون تجهیزات مکانیکی یا گرمایی 300با ظرفیت بیش از  7611

,422204222025127311مخازن گاز فشرده یا مایع، از آهن، فوالد یا آلومینیوم 7613
423104231025138401.10)اتمی(اي  راکتورهاي هسته

هاي آب گرم  جز دیگ به(هاي تولید بخار آب یا بخارهاي دیگر  دیگ
فشار نیز  هاي حرارتی مرکزي که از قابلیت تولید بخار کم سیستم

هاي آب فوق گرم  ؛ دیگ)برخورداراند
423204232025138402.11 - .20

هاي بخار؛ مبردهاي واحدهاي تولید برق  تأسیسات جنبی در کنار دیگ
20. ,423304233025138404.10توسط بخار آب یا بخارهاي دیگر  

423414234125138401.40 42310اجزاي اقالم مشمول زیر طبقه 
,423424234225138402.90 42330و  42320هاي  اجزاي اقالم مشمول زیر طبقه 8404.90

، کاسه دستشویی، وان و دیگر لوازم بهداشتی و اجزاي )شویی ظرف(سینک 
,429114291125997324ها، از آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم آن 7418.20,

7615.20
مورد استفاده در خانه و  لوازم میز غذاخوري و آشپزخانه و سایر لوازم 

ها، از جنس آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم؛ وسایل آشپزي و  اجزاي آن
گرمایی از نوع مناسب براي مقاصد خانگی، غیر برقی، از جنس مس؛ انواع 

کش و مانند آن براي شستن و ساییدن ظروف از  دستمال، اسکاچ، دست
شویی از جنس آهن یا  س آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم؛ سیم ظرفجن

کیلوگرم مورد استفاده  10فوالد؛ لوازم مکانیکی دستی با وزن حداکثر 
براي تهیه کردن، مرتب کردن و سرو کردن غذا و نوشیدنی 

4291242912,
44821*

2599
7323, 7418.11,
.19, 7615.11, .19,
8210
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,429134291325938211ها هاي آن و قیچی و تیغه) ها انواع مورد استفاده در ماشین جز به(انواع کارد  8213
429144291425938212)گري دار آرایش شامل مکینه دسته(تراشی  تراش و تیغ ریش انواع ریش

) ها آرایش دست و ناخن(سایر اقالم با کاربري بریدن؛ لوازم و ابزار مانیکور 
429154291525938214)ها آرایش پا و ناخن(و پدیکور 

بري، کارد  گیر، کاردک کیک، کارد ماهی انواع قاشق، چنگال، مالقه، کف
429164291625938215کره، قندگیر و لوازم مشابه آشپزخانه و سر میز

داري،  داري و جنگل شامل انواع مورد استفاده در کشاورزي، باغ(ابزار دستی 
بري، آچارهاي دستی، چراغ  سوهان، انبردست و قیچی ورقاره دستی، 

)کاري و گیره کاري، مشعل جوش لحیم
429214292125938201 - 8206

قطعات قابل تعویض براي ابزارهاي دستی یا ماشینی، از جمله انواع قالب 
فلزات و ابزارهاي سوراخ کردن ) تحت فشار(رانی  کشی یا روزن براي مفتول
هاي مختلف؛ صفحه، قلم،  زنی در زمین؛ تیغه براي دستگاه هسنگ یا چال

و مانند آن براي ابزارهاي مختلف، نصب ) مانند سر مته، لبه برش(سري 
ها  نشده، از جنس کربورهاي فلزي کلوخه شده یا سرمت

429224292225938207 - 8209

غیر از  به(انواع تانک، بشکه، درام، قوطی فلزي، حلب، جعبه و ظروف مشابه 
از جنس آهن، فوالد یا آلومینیوم، با ظرفیت ) براي گاز فشرده یا مایع شده

لیتر، بدون تجهیزات مکانیکی یا گرمایی 300حداکثر 
429314293125997310, 7612

اي براي بطري،  ، ظرف استوانه)پنبه شامل چوب(انواع درپوش و سرپوش 
شدنی و ساده، واشر یا درزگیر و  پیچدرپوش فالسک، بشکه و مانند آن، 

بندي، از فلزات پایه سایر ملزومات بسته
429324293225998309

رشته ضخیم، کابل، بند بافته و مانند آن،  اي، سیم تک انواع سیم چندرشته
429414294125997312از آهن یا فوالد، غیر عایق برق 

اي، کابل، بند بافته و مانند آن، از مس یا آلومینیوم، غیر  سیم چندرشته
,429424294225997413عایق برق   7614

بافته پارچه مانند، حفاظ، توري و حصار، از سیم آهنی یا فوالدي؛ تور 
25997314*4294342943سیمی از آهن یا فوالد 

، پیچ، )جز سوزن منگنه به شکل نوار به(انواع میخ، پونز، سوزن منگنه 
پیچی، میخ پرچ، خار محور، خار دوشاخه، واشر و اقالم مشابه،  مهره، قالب

از آهن، فوالد، مس یا آلومینیوم    
429444294425997317, 7318, 7415,

7616.10

25997320*4294542945فنر لول و فنر تخت، از آهن یا فوالد
ال و سیم دوال با  سیم خاردار از آهن یا فوالد؛ سیم حلقوي، سیم تخت یک

429464294625997313پیچ مالیم مورد استفاده براي حصار، از آهن یا فوالد

سیم، میله، صفحه، الکترود و محصوالت مشابه، از فلزات پایه یا کاربیدهاي 
کاري،  فلزي، با روکش یا مغزي مواد گدازآور، از نوع مورد استفاده در لحیم

گذاري فلزات یا کاربیدهاي فلزي؛  کاري یا رسوب کاري سخت، جوش لحیم
ي فلزپاشی   سیم و میله، از پودر فشرده فلزات پایه، مورد استفاده برا

429504295025998311

و قطعات آن، از آهن یا فوالد؛ ) دار جز زنجیر یا زنجیره مفصل به(زنجیر 
,90. - 429914299125997315.20زنجیر و قطعات آن، از مس

7419.10
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دار و  هاي سگک انواع قفل، از فلزات پایه؛ سگک، قزن یا قفل فشاري و فریم

، از فلزات پایه؛ )مانند فریم کیف دستی(راه با قفل فشاري  دار یا هم قزن
شده از فلزات پایه براي  انواع کلید و قطعات آن، از فلزات پایه؛ لوازم ساخته

انند آن  مبلمان و لوازم چوبی، انواع در، زین و یراق و م

429924299225938301, 8302

هاي امانت ضد سرقت براي  انواع گاوصندوق و درهاي ضد سرقت و صندوق
داري پول یا اسناد و مانند آن، از  هاي نگه هاي ضد سرقت، صندوق اتاق

فلزات پایه 
429934299325998303

دان، پایه مهر و سایر ملزومات دفتري یا روي  سینی کاغذ، کاغذدان، قلم
429944299425998304جز مبلمان دفتري  میزي، از فلزات پایه، به

نامه، گیره کاغذ،  ملزومات کالسور، زونکن و پوشه؛ گیره نامه، گیره گوشه 
سوزن  و اقالم دفتري مشابه، از فلزات پایه؛ نوار) برچسب، شاخص(تگ 

منگنه، از فلزات پایه
429954299525998305

هاي  هاي کوچک و سایر تزئینات از فلزات پایه؛ قاب عکس و قاب مجسمه
30. - 429964299625998306.21مشابه از فلزات پایه؛ انواع آینه از فلزات پایه 

بافی، سوزن  سوزن خیاطی، میل بافتنی، سنجاق بندکش، قالب قالب
دوزي و اقالم مشابه، براي کاربري دستی، از آهن یا فوالد؛  گل )درفش(

بندي نشده در  سنجاق قفلی و سایر انواع سنجاق از آهن یا فوالد، طبقه
دار، انواع سگک کفش و  هاي سگک و فریم) قزن(جاي دیگر؛ سگک 

کمربند، مادگی قزن قفلی، مادگی منگنه و مانند آن، از فلزات پایه، از انواع 
استفاده در لباس، کفش، چادر، سایبان، کیف دستی، لوازم سفر یا  مورد

اي، از فلزات پایه؛ منجوق و  اي یا دوشاخه سایر تولیدات؛ میخ پرچ لوله
پولک، از فلزات پایه

429974299725997319, 8308

429984299825998487.10هاي آن پروانه کشتی و تیغه

42999در جاي دیگربندي نشده  کاالهاي فلزي طبقه

41541,
41543,
41546,
41548,
41549,
42943*,
42945*,
42999*

2599

7316, 7325, 7326,
7419.91, .99,
7508, 7616.91,
.99, 7806, 7907,
8007, 8306.10,
8307, 8310

,90. ,29. ,431104311028118407.21جز موتور وسایل نقلیه و هواپیما سوز، به انواع موتور پیستونی درون
8408.10, .90

اي رفت و برگشتی، با حجم سیلندر  سوز جرقه موتور پیستونی درون
33. - 431214312129108407.31سی سی  1000حداکثر 

اي رفت و برگشتی، با حجم سیلندر بیش  سوز جرقه موتور پیستونی درون
431224312229108407.34سی سی  1000از 

431234312329108408.20سوز کمپرسی، از نوع مورد استفاده براي موارد  انواع موتور پیستونی درون
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غیر از تجهیزات رانشی خطوط ریلی 

اي رفت و برگشتی یا دورانی براي  سوز جرقه انواع موتور پیستونی درون
431314313130308407.10هواپیما

22. - 431324313230308411.11ملخیانواع موتورهاي توربوجت و توربو 
431334313330308412.10جز توربوجت العملی به انواع موتورهاي عکس

و امکانات ) روي عرشه(سامانه پرتاب هواپیما و سامانه بازدارنده هواپیما 
431344313428298805مشابه و امکانات زمینی آموزش پرواز 

82. ,81. ,431414314128118406.10)و غیره بخار آب(انواع توربین بخار 
13. - 431424314228118410.11انواع توربین هیدرولیک و چرخ آبی

82. ,431434314328118411.81جز توربوجت و توربو ملخی  انواع توربین گازي به
اي رفت و برگشتی، کمپرسی  سوز جرقه قطعات موتورهاي پیستونی درون

99. ,431514315129308409.91یا دورانی

اي رفت و برگشتی یا دورانی  سوز جرقه قطعات موتورهاي پیستونی درون
431524315230308409.10هواپیماها

431534315328118406.90 43141قطعات براي اقالم مشمول زیر طبقه 
431544315428118410.90، شامل رگالتور43142قطعات براي اقالم مشمول زیر طبقه 

431554315530308411.91قطعات توربو جت و توربو ملخی
431564315628118411.99 43143قطعات براي اقالم مشمول زیر طبقه 

31. ,432114321128128412.21)سیلندري(انواع موتور هیدرولیک و پنوماتیک خطی 
80. ,39. ,432194321228128412.29سایر موتورهاي هیدرولیک و پنوماتیک

82. - 432204322028138413.11انواع پمپ مایعات؛ باالبر مایعات
80. ,40. - 432304323028138414.10انواع پمپ هوا یا خال؛ کمپرسور هوا یا دیگر گازها

80. - 432404324028138481.10انواع شیر براي نصب روي لوله، دیگ بخار، مخزن، خمره و مانند آن   
؛ قطعات موتورهاي 43219و  43211قطعات براي کاالهاي زیرطبقات 

432514325128128412.90جز توربوجت العملی به عکس

92. ,432524325228138413.91  43220قطعات براي کاالهاي زیرطبقه 
؛ قطعات فن و هودهاي تهویه یا 43230قطعات براي کاالهاي زیرطبقه 

432534325328138414.90تصفیه داراي فن 

432544325428138481.90  43240قطعات براي کاالهاي زیرطبقه 
80. - 433104331028148482.10انواع بلبرینگ و رولربرینگ

دارنده یاتاقان و  انواع میل گاردان و بازوي انتقال حرکت؛ پوسته یا نگه
ها؛ پیچ جلوبر بلبرینگی و رولربرینگی،  یاتاقان ساده؛ دنده و مجموعه دنده

ویل و پولی؛ کالچ و کوپلینگ  دنده و سایر وسایل تغییر سرعت؛ فالي جعبه
دار    شفت؛ زنجیر یا زنجیره مفصل

433204332028147315.11, .12,
8483.10 - .60

99. ,433314333128148482.91  43310قطعات براي کاالهاي زیرطبقه 
,433324333228147315.19  43320قطعات براي کاالهاي زیرطبقه  8483.90

30. - 434104341028158416.10انواع مشعل کوره با سوخت مایع، سوخت جامد پودر شده یا سوخت گاز؛ 
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، خاکستربر و وسایل مشابه )زنبورک(رسان، اجاق  سوخت

جز اجاق پخت نان غیر  انواع کوره و اجاق صنعتی یا آزمایشگاهی، به
صنعتی ) بند برق(الکتریک  الکتریکی؛ سایر تجهیزات حرارتی القایی یا دي

یا آزمایشگاهی
4342043420*

2815,
3250

8417.10, .80,
8514.10 - .40

هاي  ؛ قطعات اجاق43420و  43410هاي  قطعات براي کاالهاي زیرطبقه
,28158416.90*4343043430پخت نان غیر الکتریکی 8417.90,

8514.90
435104351028168425؛ وینچ و دوار؛ جک)واگنت(جز اسکیپ  انواع قرقره و باالبر به
؛ جرثقیل کرین؛ فریم باالبر متحرک، نقاله )دریک(انواع جرثقیل دیرکی 

435204352028168426خود بارزن و خودروي کار مجهز به جرثقیل

انواع لیفتراک؛ سایر خودروهاي کار اعم از مجهز یا غیر مجهز به تجهیزات 
باالبري یا جا به جایی؛ تراکتور، از نوع مورد استفاده در سکوهاي 

هاي قطار ایستگاه
435304353028168427, 8709.11,

.19

روي  برقی و پیاده ، پله)باالبر در معدن) (واگنت(انواع آسانسور، اسکیپ 
40. ,435404354028168428.10برقی

یا انواع دیگر، براي ) بادي(انواع باالبر و نقاله یکسره کار از نوع پنوماتیک 
39. - 32. ,435504355028168428.20کاال یا مواد و مصالح

90. - 28168428.60*4356043560آالت باالبري، جا به جایی، بارزنی و تخلیه بار  سایر ماشین

,39. - 28168431.10*4357043570 43560تا  43510هاي  قطعات براي اقالم زیرطبقه
8709.90

آالت  انواع قاشقک، بیل و چنگک براي کرین، بیل مکانیکی، ماشین
435804358028168431.41برداري و حفاري و مانند آن خاک

انواع ژنراتور گاز مولد و ژنراتور گاز آب؛ مولد گاز استیلن و سایر مولدهاي 
گاز پروسه آبی؛ دستگاه تقطیر یا تصفیه از طریق تقطیر؛ واحد تبادل 

هاي تبدیل هوا یا گاز به مایع حرارت؛ دستگاه
439114391128198405.10, 8419.40

- .60

83. - 439124391228198415.10آالت تهویه هوا ماشین
69. - 439134391328198418.50ها جز انواع خانگی آن تجهیزات تبرید و انجماد و پمپ گرما، به

جز  سازي، براي مایعات یا گازها، به آالت و وسایل تصفیه یا خالص ماشین
,29. ,22. ,439144391428198421.21سوز بنزین و فیلتر هواي موتورهاي درونفیلتر روغن، فیلتر 

.39
31. ,439154391528198421.23سوز فیلتر روغن، فیلتر بنزین و فیلتر هواي موتورهاي درون

آالت  آالت تمیزکردن یا خشک کردن بطري یا سایر ظروف؛ ماشین ماشین
پر کردن، بستن، کیپ کردن، کپسوله کردن یا برچسب زدن بطري، قوطی 

آالت گازدار کردن  ، جعبه، کیسه یا سایر ظروف؛ ماشین)کنسرو(
بندي یا پیچیدن  آالت بسته ها؛ سایر ماشین نوشیدنی

439214392128198422.20 - .40

89. - 439224392228198423.10)گرم یا دقت بیشتر سانتی 5جز ترازوهاي با دقت  به(هاي توزین  دستگاه
هاي بخارپاش و  نشانی؛ پیستوله و وسایل مشابه؛ دستگاه انواع کپسول آتش

هاي پاشیدن سریع؛ لوازم مکانیکی  و سایر دستگاه) سند بالست(پاش  ماسه
جز  مخصوص پاشیدن، پخش کردن یا افشانه کردن مایعات یا پودرها به

داري  انواع مورد استفاده در کشاورزي و باغ

4392343923*28198424.10 - .30, .89
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439244392428198484انواع واشر و درزگیر از ورق فلز  

جز جداساز خامه و لباس  جز نوع خانگی؛ سانتریفیوژ، به انواع فن، به
,28198414.59*4393143931کن خشک 8421.19

آوري مواد از  بندي نشده در جاي دیگر مخصوص عمل آالت طبقه ماشین
439324393228198419.89اي مشتمل بر تغییر دما  طریق پروسه

جز براي فلز یا  زنی، به هاي غلتک و سایر دستگاه) کلندر(زن  انواع غلتک
439334393328198420.10شیشه

,81. ,29. ,439344393428198476.21)اي هاي سکه دستگاه(هاي خودکار فروش کاال  دستگاه
.89

439354393528198422.19جز نوع خانگی شویی، به انواع ماشین ظرف
هاي مولد گاز استیلن و  قطعات ژنراتور گاز مولد و ژنراتور گاز آب؛ دستگاه

؛ قطعات 43912سایر مولدهاي گاز پروسه آبی؛ قطعات اقالم زیرطبقه 
آوري مواد  آالت عمل تجهیزات تبرید و انجماد و پمپ گرما؛ قطعات ماشین

اي مشتمل بر تغییر دما از طریق پروسه

4394143941*2819
8405.90, 8415.90,
8418.91, .99,
8419.90

کن سانتریفیوژي؛ قطعات  قطعات انواع سانتریفیوژ، از جمله خشک
99. ,28198421.91*4394243942مایعات یا گازها سازي آالت و وسایل تصفیه یا خالص ماشین

هاي  ؛ وزنه43933و  43923، 43922هاي  قطعات براي اقالم زیرطبقه
هاي توزین؛ قطعات وسایل مکانیکی مخصوص پاشیدن، پخش  دستگاه

کردن یا افشانه کردن مایعات یا پودرها از انواع مورد استفاده در کشاورزي 
داري  یا باغ

4394343943*2819
8420.91, .99,
8423.90, 8424.90,
8476.90

شویی؛ قطعات  هاي ظرف بندي نشده در جاي دیگر ماشین قطعات طبقه
آالت تمیز کردن و شستن یا خشک کردن بطري یا سایر ظروف؛  ماشین

آالت پر کردن، بستن، کیپ کردن، کپسوله کردن یا  قطعات ماشین
، جعبه، کیسه یا سایر ظروف و قطعات )کنسرو(برچسب زدن بطري، قوطی 

بندي  آالت بسته ها؛ قطعات سایر ماشین ردن نوشیدنیآالت گازدار ک ماشین
یا پیچیدن 

439444394428198422.90

439494394928198487.90بندي نشده در جاي دیگر آالت، غیر برقی طبقه قطعات ماشین
28218432.10*4411144110)گاوآهن(خیش 
، )کن زن و علف شخم(زن، کالتیواتور  شکن، شخم هاي کلوخ ماشین
29. ,28218432.21*4411244110زن  کن و بیل وجین

28218432.30*4411344110کار هاي بذرپاش، بذرکار و نشاکار یا نهال ماشین
28218432.40*4411444110ماشین کودپاش
28218432.90*4411544190آالت کار بر روي زمین قطعات ماشین
28218432.80*4411944110بندي نشده در جاي دیگر آالت کار بر روي زمین، طبقه قطعات ماشین
هاي بازي یا  ها و زمین کاري، پارک هاي چمن زن براي محوطه ماشین چمن

19. ,441214412028218433.11هاي ورزشی  میدان

28218433.51*4412244130)کوب خرمنترکیب ماشین دروگر و (کمباین 
28218433.20*4412344130سایر وسایل درو یا برش، از جمله میله برش براي نصب روي تراکتور
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28218433.30*4412444130کنی   آالت علف خشک سایر ماشین

، از جمله پیکاپ )بندي علوفه دستگاه بسته(هاي بیلر کاه و علوفه  ماشین
28218433.40*4412544130بیلر

28218433.53*4412644130ماشین برداشت ریشه یا غده
بندي تخم مرغ، میوه و سایر  هاي تمیزکردن، تفکیک یا درجه ماشین

28218433.60*4412744180محصوالت کشاورزي

بندي انواع بذر، غالت و حبوبات  هاي تمیزکردن، تفکیک یا درجه ماشین
28258437.10*4412844180خشک 

بندي نشده در جاي دیگر؛  کوبی، طبقه هاي درو و خرمن سایر ماشین
,*4412944130بندي  کوبی و درجه هاي درو، خرمن قطعات ماشین

44190*
28218433.52, 8433.59,

8433.90
28218434.10*4413144180هاي شیردوشی دستگاه
441324451228258434.20هاي تولید لبنیات دستگاه

بندي نشده در جاي  هاي شیردوشی و تولید لبنیات، طبقه قطعات دستگاه
*4413944521دیگر

2821,
28258434.90

441414414028218701.10تراکتور با هدایت شخص پیاده
441424445028248701.30دار  تراکتورهاي شنی

441494415028218701.90سایر تراکتورهاي کشاورزي
وسایل مکانیکی پاشیدن، پخش کردن یا افشانه کردن مایعات یا پودرها 

441504416028218424.81داري  براي امور کشاورزي یا باغ

441604417028218716.20تریلر خود بارزن یا خود بارگذار براي امور کشاورزي تریلر و نیمه
مانند آن مورد استفاده در تولید هاي فشرده کردن، له کردن و  دستگاه

441914451428258435.10هاي مشابه شراب، شراب سیب، آب میوه و نوشیدنی

28218436.10*4419244180سازي خوراک حیوانات آالت تهیه و آماده ماشین
28218436.21*4419344180کشی مرغ معمولی و نژاد مادر  هاي جوجه دستگاه
28218436.29*4419444180داري مرغ و طیور نگههاي  دستگاه

28218436.80*4419844180بندي نشده در جاي دیگر آالت کشاورزي طبقه سایر ماشین

,*4419944190آالت کشاورزي قطعات ماشین
44521*

28218435.90, 8436.91,
8436.99

برطرف نمودن یا صورت  ابزار براي کار روي انواع مواد به انواع ماشین
هاي نوري یا فوتونی، فراصوت،  برداشتن مواد، به کمک لیزر یا سایر اشعه

تخلیه الکتریکی، الکتروشیمیایی، اشعه الکترونی، اشعه یونی یا قوس 
پالسما

4421144211*28228456

و ماشین انتقال چند ) ایستگاهی تک(کاري، ماشین واحدساز  مرکز ماشین
442124421228228457کار روي فلزاتایستگاهی، براي 

442134421328228458هاي تراش فلزات دستگاه
69. - 442144421428228459.10فلزات) پرداخت(تراشی و فرزکاري  ابزار براي مته زدن، سوراخ ماشین
442154421528228459.70یا قالویز کردن از طریق برداشتن یا زدودن ) حدیده(ابزار براي رزوه  ماشین
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جز دستگاه تراش و دستگاه وي تایپ یونیت هد بهفلز، 

گیري، تیز کردن، سنباده زدن، سنگ زدن،  ابزار براي پلیسه انواع ماشین
کاري روي فلز،  صیقل دادن، برق انداختن یا به طرق دیگري پرداخت

کاري؛  کاربید کلوخه یا سرمت به کمک سنگ سنباده یا محصوالت صیقل
تراشی،  زنی، دنده دهی، شیارزنی، خان تراشی، شکل ابزار براي صفحه ماشین

ابزار مورد  زنی دنده و پرداخت دنده، اره کردن و بریدن و سایر ماشین نگس
بندي  استفاده براي برداشتن از فلز، کاربید فلزي کلوخه یا سرمت، طبقه

نشده در جاي دیگر  

442164421628228460, 8461

کاري یا  کاري، پتک ابزار براي کار روي فلز از طریق کوره انواع ماشین
صورت خم کردن، تا زدن،  ابزار کار روي فلز به قالبی؛ ماشین کاري پرس

صاف کردن، تخت کردن، قیچی کردن، سوراخ کردن یا شکاف دادن؛ سایر 
هاي پرس براي کار روي فلز یا کاربید  دستگاه

4421744217*28228462

بندي نشده در جاي دیگر براي کار روي فلز، کاربید  ابزار طبقه انواع ماشین
442184421828228463کلوخه یا سرمت، بدون برداشتن یا زدودن مواد

ابزار براي کار روي سنگ، سرامیک، بتون، سیمان آزبستی یا  انواع ماشین
28228464*4422144221مواد معدنی مشابه، یا براي سردکاري روي شیشه 

الستیک پنبه، استخوان،  ابزار براي کار روي چوب، چوب انواع ماشین
هاي پرس تولید  سخت، پالستیک سخت و مواد سخت مشابه؛ دستگاه

آالت  سان و سایر ماشین نئوپان یا فیبر از جنس چوب یا سایر مواد چوب
پنبه آوري چوب یا چوب مخصوص عمل

442224422228228465, 8479.30

انواع ابزار به کارگیري دستی، از نوع بادي، آبی یا داراي موتور غیر برقی 
,81. ,19. ,442314423128188467.11متمرکز 

.89
انواع ابزار الکترومکانیکی براي به کارگیري دستی، داراي موتور برقی 

29. ,22. ,442324423228188467.21متمرکز

کاري؛  کاري سخت یا جوش کاري، لحیم آالت و وسایل برقی لحیم ماشین
*4424144240آالت و وسایل برقی اسپري گرم فلزات یا کاربیدهاي کلوخه  ماشین

2790,
28228515.11 - .80

کاري سخت یا  کاري، لحیم آالت و وسایل غیر برقی لحیم ماشین
80. - 28198468.10*4424244240کاري سطحی  کاري؛ وسایل گازي مخصوص باز پخت جوش

خود بازشو، کارگیر، دستگاه ) گردان حدیده(گیر  انواع ابزارگیر، حدیده
ابزار؛ ابزارگیر براي هر نوع ابزاري  تقسیم و سایر ملحقات ویژه براي ماشین

 4421شود؛ سایر قطعات و ملحقات اقالم طبقه  که با دست استفاده می
4425144251*28228466.10 - .30,

.93, .94

ابزار  ؛ قطعات و ملحقات ماشین44221ت اقالم زیرطبقه قطعات و ملحقا
92. ,28228466.91*4425244252مخصوص کار روي چوب، استخوان، پالستیک سخت و مانند آن 

,4425344253 44232و  44231هاي  قطعات اقالم زیرطبقه
4425428188467.91, .92, .99

*4425544255 44241قطعات اقالم زیرطبقه 
2790,
28228515.90

28198468.90*4425644255 44242قطعات اقالم زیرطبقه 
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ریزي شمش، از  هاي قالب ها و دستگاه ، پاتیل، قالب)کنورتر(انواع مبدل 

هاي نورد  ؛ دستگاه)فلزات(گري  نوع مورد استفاده در متالورژي یا در ریخته
)فلزات(

443104431028238454.10 - .30,
8455.10 - .22

,443204432028238454.90)هاي نورد براي دستگاه) نورد(شامل رول ( 44310قطعات اقالم زیرطبقه  8455.30,
.90

شده براي  کار، براي انتقال کاال، مواد یا مصالح، طراحی باالبر و نقاله پیوسته
444114441128248428.31کاربردهاي زیرزمینی

آالت  سنگ یا صخره و حفر تونل؛ سایر ماشین آالت برش زغال ماشین
49. - 444124441228248430.31زنی   زنی و چاله گمانه

19. ,444214442128248429.11، خودکششی)تیغه افقی و تیغه اریب(بولدوزر 
444224442228248429.20گریدر و ماشین تسطیح، خودکششی

444234442328248429.30، خودکششی)اسکریپر(تراش  زمینانواع 
444244442428248429.40هاي کوبش و غلتک، خودکششی دستگاه

444254442528248429.51، خودکششی)با بیل جلو و بارزنی از جلو(انواع لودر معمولی 
لودر بیل و ) بیل مکانیکی معمول و رایج(انواع بیل مکانیکی، اکسکاواتور 

درجه،  360برگردان، خودکششی، با سازه فوقانی داراي قابلیت چرخش 
جز لودر معمولی به

444264442628248429.52

و لودر بیل ) بیل مکانیکی معمول و رایج(انواع بیل مکانیکی، اکسکاواتور 
آالت با سازه فوقانی  جز لودر معمولی و ماشین برگردان، خودکششی، به

بندي،  آالت نقل و انتقال، شیب درجه؛ ماشین 360داراي قابلیت چرخش 
سازي، استخراج و  برداري، کوبش، متراکم تسطیح، تراش سطح، خاک

بندي نشده در جاي دیگر، خودکششی، براي خاک، مواد  زنی طبقه نهگما
معدنی و سنگ معدن  

444274442728248429.59, 8430.50

444284442828248704.10اي جاده شده براي کاربردهاي برون انواع دامپر طراحی
444294442928248431.42تیغه بولدوزر
آالت  روب معمولی و پاششی؛ سایر ماشین کش؛ برف کوب و شمع انواع شمع

برداري، کوبش،  بندي، تسطیح، تراش سطح، خاک نقل و انتقال، شیب
زنی، غیر خودکششی، براي خاک، مواد  سازي، استخراج و گمانه متراکم

بندي نشده در جاي دیگر براي  آالت طبقه معدنی و سنگ معدن؛ ماشین
سازي و مانند آن   می، ساختمانکارهاي عمو

444304443028248430.10, .20, .61,
.69, 8479.10

، سرندزنی، تفکیک، شستن، خردکردن، )بندي دانه(بندي  آالت رج ماشین
نرم کردن، مخلوط کردن یا خمیرکردن و ورز دادن خاک، سنگ، سنگ 

سازي،  آالت کلوخه صورت جامد؛ ماشین معدن یا سایر مواد معدنی، به
هاي معدنی، خمیر سرامیک، سیمان  ریزي سوخت دهی یا قالب شکل
و سایر مواد معدنی ) کاري کاري، سیمان گچ(نشده، مواد آسترکشی  سخت

گري از ماسه   هاي ریخته آالت ساخت قالب صورت پودر یا خمیر؛ ماشین به

444404444028248474.10 - .80

زنی،  زنی و چاله هاي گمانه بندي نشده در جاي دیگر دستگاه قطعات طبقه
49. ,444614446128248431.43جرثقیل دریک و جرثقیل کرین، باالبر متحرک، نقاله و کامیون خودبارزن 
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آالت نقل  بندي نشده در جاي دیگر ماشین مجهز به جرثقیل؛ قطعات طبقه

برداري، کوبش،  بندي، تسطیح، تراش سطح، خاک و انتقال، شیب
زنی، براي خاک، مواد معدنی و سنگ  سازي، استخراج و گمانه متراکم

روب معمولی و پاششی   کش؛ قطعات برف کوب و شمع معدن؛ قطعات شمع
444624446228248474.90 44440قطعات کاالهاي زیرطبقه 
445114451128258421.11دستگاه جداکننده خامه

آالت مورد استفاده در صنایع تولید آرد یا صنایع فراوري غالت و  ماشین
445134451328258437.80آالت مورد استفاده در مزارع جز ماشین حبوبات خشک به

هاي گرم یا  هاي تهیه نوشیدنی پزي، غیر برقی؛ دستگاه اجاق نان و شیرینی
,28258417.20*4451544515ها جز انواع خانگی آن پختن یا گرم کردن غذا، به 8419.81

سازي صنعتی یا  بندي نشده در جاي دیگر براي آماده آالت طبقه ماشین
,80. - 445164451628258438.10) ها ها و روغن شامل چربی(تولید صنعتی غذا یا نوشیدنی 

8479.20
بندي نشده در جاي دیگر براي فراوري تنباکو و  آالت طبقه ماشین

445174451728258478.10محصوالت دخانی

28258419.31*4451844515کن محصوالت کشاورزي هاي خشک دستگاه
بندي بذر، دانه و حبوبات  آالت تمیز کردن، تفکیک یا درجه قطعات ماشین

هاي  بندي نشده در جاي دیگر براي کاالهاي زیرطبقه خشک؛ قطعات طبقه
 44516و  44513

445224452228258437.90, 8438.90

آالت فراوري تنباکو و  بندي نشده در جاي دیگر ماشین قطعات طبقه
445234452328258478.90محصوالت دخانی

هاي کشیدن، پفکی و حجیم کردن و برش دادن مواد مصنوعی  ماشین
هاي  سازي الیاف پارچه یا تولید نخ پارچه؛ ماشین هاي آماده نساجی؛ ماشین

سازي نخ پارچه براي  هاي آماده رول کردن و پیچیدن پارچه و ماشین
و مانند آن   کش هاي بافت معمولی، بآفت استفاده در ماشین

446114461128268444, 8445

446124461228268446) بافت تار و پودي(ماشین بافندگی معمولی 
ماشین بافندگی کشباف، ماشین استیچ باندینگ، ماشین تولید نخ فانتزي 

دوزي، پارچه تزئینی، پارچه  مارپیچ، پارچه توري، تور، پارچه گل
بافی منگولهزنی یا  دوزي یا تور دانه درشت و ماشین ریشه سوزن

446134461328268447

هاي مخصوص کشش  هاي جانبی براي استفاده در کنار ماشین ماشین
19. ,446144461428268448.11و مانند آن   کش سازي الیاف، ریسیدن، بافت معمولی، بآفت الیاف، آماده

دوزي کتاب و  جز ماشین دوخت یا ته چرخ خیاطی یا ماشین دوزندگی، به
29. ,446214462328268452.21چرخ خیاطی خانگی 

کیلوگرم پارچه کتانی خشک؛  10شویی، با ظرفیت بیش از  ماشین لباس
اي، با  کن الیاف پارچه و اقالم پارچه شویی؛ ماشین خشک ماشین خشک

کیلوگرم پارچه کتانی خشک  10ظرفیت بیش از 
446224462228268450.20, 8451.10,

.29

,4462944621بندي نشده در جاي دیگر  آالت تولید پارچه و پوشاک طبقه سایر ماشین
44914*

28268443.19*, 8449,
8451.30 - .80

80. - 446304463028268453.10سازي، دباغی و نقش انداختن روي پوست یا چرم و  آالت آماده ماشین
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آالت تولید یا تعمیر انواع کفش و پاپوش یا سایر اقالمی که از  ماشین

جز چرخ خیاطی  شود، به م تهیه میپوست یا چر
؛ قطعات براي کاالهاي زیر طبقه 4461قطعات براي کاالهاي طبقه 

؛ قطعات براي )شامل سوزن، میز، پایه و روکش چرخ خیاطی( 44621
جز  ، به44629؛ قطعات براي کاالهاي زیر طبقه 44622کاالهاي زیر طبقه 

هاي غیر بافتی و  آالت تولید و پرداخت نمد یا پارچه ماشینقطعات 
؛ قطعات 44630هاي ساخت کاله؛ قطعات براي کاالهاي زیر طبقه  قالب

شوي خانگی و  شویی از نوع خانگی یا رخت هاي لباس براي ماشین
کیلوگرم منسوجات  10کن، هر یک با ظرفیت حداکثر  هاي خشک ماشین

کتانی خشک

44640446402826

8448.20 - .59,
8450.90, 8451.90,
8452.30 - .90,
8453.90

447104471030408710ها پوش و قطعات آن ها و دیگر خودروهاي جنگی موتوري زره تانک
447204472025209301هاي کمري، شمشیر و مانند آن جز سالح هاي جنگی، به سالح
9304 - 447304473025209302هاي گرم و اقالم مشابه؛ سایر تسلیحات  هاي کمري، دیگر سالح سالح

انواع بمب، نارنجک، اژدر، مین، موشک و مهمات جنگی مشابه و اجزاي 
ها، شامل ساچمه  ها و قطعات آن ها؛ انواع فشنگ و دیگر مهمات و پرتابه آن

و گلوله نمد تفنگ
447404474025209306

هاي  هاي مشابه و قطعات و غالف انواع شمشیر، قمه، سرنیزه، نیزه و سالح
447504475025939307ها  آن

447604476025209305ها قطعات تسلیحات نظامی و سایر سالح
40. - 448114481127508418.10انواع یخچال و فریزر، از نوع خانگی، برقی و غیر برقی

کن، از  شویی و خشک شویی، مالفه هاي لباس شویی و ماشین ظرفماشین 
,448124481227508422.11نوع خانگی، برقی و غیر برقی 8450.11

- .19, 8451.21
448134481327506301.10انواع پتوي برقی

448144481428268452.10انواع چرخ خیاطی خانگی
60. ,448154481527508414.51خانگیانواع فن، تهویه و هود از نوع 

کننده ضایعات  شامل جاروبرقی، دفع(سایر لوازم خانگی برقی کوچک 
44816448162750)ساز و تستر تراش، سشوار، اتو، قهوه کن، ریش آشپزخانه، مخلوط

8508.11, 8509.40
- .80, 8510.10,
.20, .30, 8516.31
- .40, .71 - .79

کننده شناور؛ لوازم برقی گرم  هاي برقی دیواري و مخزنی و گرم کن گرم آب
،  اي پزي، اجاق صفحه کردن هوا و گرم کردن زمین؛ اجاق، اجاق خوراک

کن   پز و سرخ شعله و انواع کباب اجاق تک
448174481727508516.10 - .29,

.50, .60

448184481827508516.80کربنجز از جنس  هاي الکتریکی گرمایی، به مقاومت
19. - 27507321.11*4482144821کن، غیر برقی، خانگی، از جنس آهن یا فوالد لوازم آشپزي و بشقاب گرم

جز  به(دان و سایر لوازم خانگی غیر برقی مشابه  انواع اجاق، منقل، آتش
89. - 448224482227507321.81از جنس آهن یا فوالد ) کن لوازم آشپزي و بشقاب گرم

شوند،  صورت غیر برقی گرم می رادیاتورهاي سیستم حرارت مرکزي که به
19. ,448234482325127322.11از جنس آهن یا فوالد
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صورت غیر برقی  هاي هواي گرم، که به کننده هاي هوا و پخش کننده گرم

از جنس آهن  کند، اي که با موتور کار می شوند، داراي فن یا دمنده گرم می
یا فوالد

448244482427507322.90

448254482525128403.10فشار بویلرهاي سیستم حرارت مرکزي، براي تولید آب گرم یا بخار کم
19. ,448264482627508419.11یا مخزنی، غیر برقی ) دیواري(کن، فوري  گرم آب

ماشین اصالح، مجهز به تراش و  قطعات لوازم خانگی برقی مکانیکی، ریش
کننده شناور،  کن برقی دیواري یا مخزنی، گرم گرم موتور برقی متمرکز؛ آب

لوازم برقی گرم کردن هوا و گرم کردن زمین؛ لوازم برقی حرارتی حالت 
دادن مو و خشک کردن دست؛ اتوي برقی؛ سایر لوازم برقی حرارتی مورد 

استفاده براي کاربردهاي خانگی

448314483127508508.70, 8509.90,
8510.90, 8516.90

شعله،  پزي، باربکیو، اجاق تک قطعات انواع اجاق، منقل، اجاق خوراک
غیر برقی مورد استفاده در منزل، از آهن  کن و سایر اقالم مشابه بشقاب گرم
یا فوالد   

448324483227507321.90

تولید آب گرم و بخار قطعات بویلرهاي سیستم حرارت مرکزي مخصوص 
448334483325128403.90فشار کم

449114491128268421.12هاي سانتریفیوژي کن لباس خشک
جز  کن چوب، خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا و سایر مواد، به هاي خشک دستگاه

39. ,449124491228298419.32محصوالت کشاورزي

هاي مخصوص تولید خمیر کاغذ از مواد فیبري سلولزي یا  دستگاه
هاي  جز دستگاه به(هاي  مخصوص تولید یا پرداخت کاغذ یا مقوا؛ دستگاه

ویژه خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا ) صحافی
449134491328298439.10 - .30,

8441.10 - .80

هاي  دستگاه چینی و مانند آن؛ هاي حروف هاي صحافی؛ دستگاه دستگاه
هاي چاپ افست  جز نوع اداري دستگاه به(هاي فرعی چاپ  چاپ و دستگاه

)اي ورقه
4491444914*2829

8440.10, 8442.30,
8443.11, .13 - 
.17, .19*

آوري الستیک و  بندي نشده در جاي دیگر براي عمل هاي طبقه دستگاه
80. - 28298477.10*4491544915ها  ها یا براي تولید محصوالت مختلف از آن پالستیک

گري فلزات؛ پایه قالب؛ الگوي قالب؛  براي ریخته) گیري جعبه قالب(درجه 
، کاربیدهاي فلزي، )هاي شمش جز قالب به(هاي مخصوص فلزات  قالب

ها   شیشه، مواد معدنی، الستیک یا پالستیک
449164491625938480

44917مستقلهاي فتوکپی، چاپ و دورنگار  دستگاه
44914*,
45140,
47220*

28178443.32*, .39

عنوان دستگاه اصلی براي تولید  هایی که به تنهایی یا به ها و دستگاه ماشین
هادي، مدارهاي مجتمع یا صفحات  هادي، قطعات نیمه باول و ویفر نیمه

گیرند مورد استفاده قرار می) تخت(نمایش فلت 
44918

43420*,
43560*,
43923*,
43931*,
44211*,
44217*,

28298486.10 - .40
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44221*,
44915*,
44917*,
46930*,
48232*,
48324*

هاي  شامل دستگاه(بندي نشده در جاي دیگر  آالت ویژه طبقه ماشین
هاي مونتاژ المپ الکتریکی با  ها، دستگاه مخصوص جداسازي ایزوتوپ

اي و بلوري و  هاي تولید محصوالت شیشه اي، دستگاه حباب شیشه
)هاي تولید طناب دستگاه

4491944917*2829

8401.20, 8475.10,
.21, .29, 8479.40
- .89, 8508.19,
.60

,99. ,449214492128298439.91 44913قطعات براي اقالم زیرطبقه 
8441.90

44922 45150و  44917، 44914هاي  قطعات براي اقالم زیرطبقه
44922,
45180,
47401*

2817,
2829

8440.90, 8442.40,
8443.91 - .99

44923 44918قطعات براي اقالم زیرطبقه 

43430*,
43570*,
43941*,
43942*,
43943*,
44251*,
44252*,
44255*,
44929*,
46960*,
48281*,
48282*,
48351*,
48353*

28298486.90

بندي نشده در  ؛ سایر قطعات طبقه44915قطعات براي اقالم زیرطبقه 
,28298475.90*4492944929آالت ویژه جاي دیگر براي ماشین 8477.90,

8479.90

,4511045110پرداز   هاي واژه هاي تحریر و ماشین ماشین
4512028178469

هاي جیبی با قابلیت ثبت، بازیابی و  الکترونیک و ماشینهاي  حساب ماشین
29. - 28178470.10*4513045130هاي محاسباتی نمایش اطالعات و قابلیت

هاي محاسبه تمبر و  هاي حساب، دستگاه داري، صندوق هاي حساب ماشین
هاي مشابه مجهز به  هاي صدور بلیت و دستگاه هزینه پستی، دستگاه

هاي  هاي فروش، خودپردازها و دستگاه جز پایانه به(افزار محاسباتی  سخت
4514145130*28178470.30, .50*, .90
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)مشابه

,*26208470.50*4514245130هاي مشابه هاي خودپرداز و دستگاه فروش، دستگاههاي  هاي پایانه دستگاه
8472.90*

451504515028178443.12آالت چاپ ورقی اداري ماشین
*90. ,30. ,451604516028178472.10هاي اداري  سایر ماشین

جز  به( 45130و  45110هاي  قطعات و لوازم جانبی براي اقالم زیر طبقه
21. ,28178473.10*4517045170)روکش، جعبه یا کارتن و مانند آن

و  45142، 45141هاي  قطعات و لوازم جانبی براي اقالم زیر طبقه
*4518045170)جز روکش، جعبه یا کارتن و مانند آن به( 45160

2620,
28178473.29, .40

کیلوگرم،  10پردازي خودکار قابل حمل، با وزن حداکثر  هاي داده ماشین
,*4522145210بوک  تاپ و نوت مانند لپ

45220*
26208471.30*

*26208471.30*4522245220و کامپیوترهاي مشابه) PDA(دستیار دیجیتال شخصی 
پردازنده پردازي خودکار، متشکل از حداقل یک واحد  هاي داده دستگاه
صورت  و یک واحد ورودي خروجی در یک مکان واحد، به) CPU(مرکزي 

ادغامی یا مجزا
4523045210*,

4523026208471.41

,*4524045210صورت سیستم پردازي خودکار ارائه شده به هاي داده دستگاه
4524026208471.49

در یک محفظه واحد پردازي خودکار، اعم از این که  هاي داده سایر دستگاه
شامل یک یا دو مورد از انواع واحدهاي ذخیره اطالعات، واحد ورودي یا 

واحد خروجی، باشند یا نباشند
4525045210*,

4525026208471.50

*26208471.60*4526145260)استیک، ماوس و غیره کلید، جوي صفحه(لوازم جانبی ورودي 
*26208471.60*4526245260)اسکنر، کپی و یا فکسگر،  جز ترکیب چاپ به(اسکنرها 

,*4526345260پردازي  هاي داده گرهاي جوهرافشان مورد استفاده در کنار دستگاه چاپ
44914*

26208443.32*

*26208443.32*4526445260پردازي  هاي داده گرهاي لیزري مورد استفاده در کنار دستگاه چاپ
*26208443.32*4526545260پردازي  هاي داده گرهاي مورد استفاده در کنار دستگاه سایر چاپ

هایی که بیش از یک مورد از کارهاي چاپ، اسکن، کپی یا فکس را  دستگاه
,*4526645260دهند انجام می

47220*
26208443.31

,*4526945260هاي جانبی ورودي یا خروجی سایر دستگاه
45280*

26208471.60*, .90*

*26208471.70*4527145270هاي ثابت سازي روي رسانه واحدهاي ذخیره
*26208471.70*4527245270هاي قابل جا به جایی سازي روي رسانه واحدهاي ذخیره

هاي پردازش  هاي صدا، ویدئو، شبکه و مانند آن براي دستگاه کارت
,*26108471.80*4528145280اطالعات خودکار

8517.69*
*90. ,*26208471.80*4528945280هاي پردازش اطالعات خودکار سایر واحدهاي دستگاه

50. ,26208473.30*4529045290هاي محاسباتی یا کامپیوترها قطعات و لوازم جانبی ماشین
؛ ژنراتورهاي DC؛ سایر موتورهاي W 5/37موتورهاي با خروجی حداکثر 

DC
461114611127108501.10, .31 - .34



      (CPC) 760

  CPC2CPC1.1ISIC4HS2007
؛ سایر W 5/37یونیورسال با خروجی بیش از  AC/DCموتورهاي 
 - 40. ,461124611227108501.20)آلترناتورها( AC؛ ژنراتورهاي ACموتورهاي 

.53, .61 - .64
461134611327108502هاي دورانی تجهیزات تولید برق و مبدل

34. - 461214612127108504.21انواع ترانس یا ترانسفورماتور برق 

,46122461222710هاي القایی   مقاومت تعادل براي المپ تخلیه؛ مبدل استاتیک؛ سایر بوبین
27908504.10, .40, .50

461314613127108503قطعات الکتروموتور، ژنراتور و مانند آن
461324613227108504.90قطعات ترانس برق، مبدل و بوبین القایی استاتیک 

یا حفاظت از مدارهاي الکتریکی، ) هدایت(تجهیزات برق براي سوئیچینگ 
 1000یا ایجاد ارتباط با یا در مدارهاي الکتریکی، براي ولتاژهاي بیش از 

ولت 
462114621127108535

یا حفاظت از مدارهاي الکتریکی، ) هدایت(تجهیزات برق براي سوئیچینگ 
 1000یا ایجاد ارتباط با یا در مدارهاي الکتریکی، براي ولتاژهاي حداکثر 

ولت 
462124621227108536.10 - .69, .90

کلید و جعبه برق و مانند آن، مجهز به تجهیزات سوئیچینگ و  تابلو، صفحه
462134621327108537.10ولت  1000رل یا توزیع برق، براي ولتاژهاي حداکثر غیره، براي کنت

کلید و جعبه برق و مانند آن، مجهز به تجهیزات سوئیچینگ و  تابلو، صفحه
462144621427108537.20ولت  1000غیره، براي کنترل یا توزیع برق، براي ولتاژهاي بیش از 

46215هاي مخصوص فیبر نوري، باندل یا کابل فیبر نوري  دهنده  اتصال
36990*,
37291*,
42999*

26108536.70

462204622027108538قطعات تجهیزات توزیع یا کنترل برق
19. ,463104631027328544.11دار پیچی روکش انواع سیم سیم
463204632027328544.20محور هممحور و سایر رساناهاي الکتریکی  انواع کابل هم
و سایر مجموعه ) وایر شمع ست(زنی  هاي سیستم جرقه مجموعه سیم

,46330463302732ها هاي از نوع مورد استفاده در خودروها، هواپیماها و کشتی سیم
29308544.30

49. - 463404634027328544.42ولت 1000سایر رساناهاي الکتریکی، براي ولتاژهاي حداکثر 
463504635027328544.60ولت 1000سایر رساناهاي الکتریکی، براي ولتاژهاي بیش از 

463604636027318544.70دار شده از الیاف روکش انواع کابل فیبر نوري ساخته
80. - 464104641027208506.10انواع پیل ساده و باتري ساده

80. - 464204642027208507.10هاي برق انواع انباره
,464304643027208506.90)گیر باتري شامل میان(قطعات پیل ساده، باتري ساده و انباره برق  8507.90

49. - 465104651027408539.10)گازي(اي یا تخلیه الکتریکی؛ المپ قوس الکتریکی  انواع المپ رشته
شده براي روشنایی بخشی با  هاي الکتریکی قابل حمل طراحی چراغ

هاي دوچرخه،  جز چراغ به(استفاده از منبع انرژي مختص به خود 
؛ لوازم روشنایی الکتریکی نصب شونده روي سقف )موتورسیکلت و خودرو

جز لوازم روشنایی مورد استفاده براي روشنایی بخشیدن به  به(یا دیوار 
هاي الکتریکی مورد استفاده بر روي  ؛ چراغ)معابر عمومی فضاهاي باز و

465314653127408513.10, 9405.10,
.20, .50, .60
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ها و لوازم روشنایی  میز، کنار تخت خواب یا ایستاده روي کف اتاق؛ چراغ

نما و مانند آن   هاي شب نما، پالک غیر الکتریکی؛ عالئم شب
465324653227409405.30هاي کریسمس ورد استفاده براي درختمجموعه لوازم روشنایی از نوع م

شامل انواع المپ و لوازم (سایر انواع المپ الکتریکی و لوازم روشنایی 
روشنایی مورد استفاده براي روشنایی بخشیدن به فضاهاي باز و معابر 

) عمومی
465394653927409405.40

الکتریکی؛ قطعات المپ قوس الکتریکی اي یا تخلیه  قطعات المپ رشته
465414654127408539.90)گازي(

بخشی با  شده براي روشنایی هاي الکتریکی قابل حمل طراحی قطعات چراغ
هاي دوچرخه،  جز چراغ به(استفاده از منبع انرژي مختص به خود 

ها و  بندي نشده در جاي دیگر چراغ ؛ قطعات طبقه)موتورسیکلت و خودرو
نما،  بندي نشده در جاي دیگر عالئم شب زم روشنایی؛ قطعات طبقهلوا

نما و مانند آن   هاي شب پالک

465424654227408513.90, 9405.99

زنی یا استارت الکتریکی از نوع مورد استفاده در موتورهاي  لوازم جرقه
مورد استفاده در ) فیوزهاي قطع مدار(احتراق داخلی؛ مولدها و کلیدهاي 

زن الکتریکی  کنار موتورهاي احتراق داخلی؛ لوازم روشنایی یا چشمک
یا  کن کن، گرم ، برف پاک)اي یا تخلیه الکتریکی هاي رشته جز المپ به(

ها و خودروها   کن، از نوع مورد استفاده در موتورسیکلت بخار پاک

46910469102740,
2930

8511.10 - .80,
8512.10 - .40

26308531.10*4692146920آژیرهاي سرقت یا آتش و تجهیزات مشابه
جز براي  هاي صوتی یا تصویري به سایر تجهیزات برقی ارسال سیگنال

جز تجهیزات کنترل ترافیک  موتورسیکلت و خودرو و بهدوچرخه، 
الکترومکانیکی براي تأسیسات حمل و نقل

4692946920*27908530.10, .80,
8531.20 - .80

25998505.11*4693146930رباهاي دایمی فلزي آهن
23938505.19*4693246930رباهاي دایمی سرامیکی و فریتی آهن

رباي  شامل آهن(بندي نشده در جاي دیگر  سایر تجهیزات برقی طبقه
رباي  الکتریکی، کوپلینگ الکترومغناطیسی، کالچ و ترمز، آهن

الکتریکی، ) ذرات(دهنده  الکترومغناطیسی بلندکننده اجسام آهنی، شتاب
کاري برقی، الکترولیز و  مولد سیگنال الکتریکی و تجهیزات آب

) الکتروفورزي

4693946930*27908505.20 - .90,
8543.10 - .70

بندي  جز از جنس شیشه یا سرامیک؛ قطعات عایق هاي الکتریکی، به عایق
جز از جنس سرامیک یا پالستیک؛  ها و تجهیزات برقی، به براي ماشین

هاي برق و اتصاالت مربوط از جنس فلز با آستري  هاي محافظ سیم لوله
مواد عایق

46940469402733,
27908546.90, 8547.90

، الکترود )المپ(، افروزه زغالی )موتور الکتریکی(انواع الکترود کربنی، زغال 
شده از گرافیت یا سایر انواع کربن مورد  کربنی پیل و سایر اقالم ساخته
استفاده براي مصارف الکتریکی 

469504695027908545

؛ قطعات 46929و  46921، 46910هاي  قطعات براي اقالم زیرطبقه
,*4696046960ها  آالت و دستگاه بندي نشده در جاي دیگر ماشین الکتریکی طبقه

47160*
2630,
2740,

8511.90, 8512.90,
8530.90, 8531.90,
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2790,
2930

8543.90, 8548.90

,47110471102610انواع خازن الکتریکی
27908532.10 - .30

,47120471202610)جز مقاومت حرارتی به(انواع مقاومت الکتریکی 
27908533.10 - .40

471304713026108534انواع مدار چاپی
89. - 471404714026108540.11) شامل المپ اشعه کاتدي(هاي کاتد گرم، کاتد سرد و کاتد نوري  المپ

هادي حساس به نور؛  هاي مشابه؛ نیمه هادي انواع دیود، ترانزیستور و نیمه
60. - 471504715026108541.10دار  کننده نور؛ کریستال پیزوالکتریک پایه دیود ساطع

,*4716046960انواع مدار مجتمع الکترونیک
47160*

26108542.31 - .39

,47171471712610 47110قطعات براي اقالم زیر طبقه 
27908532.90

,47172471722610 47120قطعات براي اقالم زیر طبقه 
27908533.90

,99. ,26108540.91*4717347173 47160تا  47140هاي  قطعات براي اقالم زیر طبقه
8541.90, 8542.90

26308525.60*4721147211راه با دستگاه گیرنده هاي فرستنده هم دستگاه
26308525.50*4721247211هاي فرستنده بدون دستگاه گیرنده دستگاه
*472134721226308525.80هاي تلویزیونی دوربین
*26408525.80*4721447323هاي ضبط ویدئویی دوربین
*26708525.80*4721547323هاي دیجیتال دوربین
26308517.11*4722147220سیم          با گوشی بی) ثابت(هاي تلفن خطی  دستگاه
26308517.12*4722247211سیم هاي بی راه یا سایر شبکه هاي تلفن هم ویژه شبکه  هاي تلفن دستگاه

هاي مخصوص ارسال یا دریافت  هاي تلفن و دستگاه سایر انواع دستگاه
هاي مورد استفاده براي ارتباط  ها، شامل دستگاه صدا، تصویر و سایر داده

هاي  هاي محلی یا شبکه مانند شبکه(سیم  هاي سیمی یا بی در شبکه
) گسترده

47223

45280*,
47211*,
47220*,
47332

2610,
2630

8517.18, .61 - 
.62, .69*

راه  ، ساده یا هم)جز نوع مورد استفاده در خودروها به(هاي رادیویی  گیرنده
91. ,19. - 473114731126408527.12با دستگاه ضبط یا بازپخش صوت یا ساعت 

- .99
هاي رادیویی که بدون وجود یک منبع نیروي خارجی کار  گیرنده

29. ,473124731226408527.21کنند، از نوع مورد استفاده در خودروها  نمی

هاي  راه با گیرنده رادیویی یا دستگاه هاي تلویزیونی، ساده یا هم گیرنده
73. - 26408528.71*4731347313ضبط یا بازپخش صوت یا تصویر 

مونیتورها و پروژکتورها، بدون گیرنده تلویزیونی و نه عمدتاً مورد استفاده 
69. ,59. ,26408528.49*4731447313ها  هاي خودکار پردازش داده در سامانه

61. ,51. ,26208528.41*4731545260هاي خودکار  مونیتورها و پروژکتورها، عمدتاً مورد استفاده در سامانه
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ها  پردازش داده

,4732147321هاي ضبط یا بازپخش صوت  دستگاه
4732226408519

26408521*4732347323هاي ضبط یا بازپخش تصویر  دستگاه
هاي  هاي آن ؛ انواع بلندگو؛ هدفون، گوشی و ست انواع میکروفون و پایه

فرکانس صوتی کننده الکتریکی  بلندگو؛ انواع تقویت -ترکیبی میکروفون
کننده صدا هاي الکتریکی تقویت ؛ ست)فایر آمپلی(

473304733126408518.10 - .50

47401 47223تا  47221هاي  قطعات براي اقالم زیرطبقه
45290*,
47401*,
47403*

26308517.70

,474024740226408518.90 47330و  47323، 47321هاي  قطعات براي اقالم زیر طبقه 8522

و  47315تا  47311، 47213تا  47211هاي  قطعات براي اقالم زیر طبقه
48220 4740345290*,

47403*

2630,
2640,
2651

8529

*26808523.29*4753047510هاي داراي نوار مغناطیسی جز کارت هاي مغناطیسی، ضبط نشده، به رسانه
*26808523.40*4754047510هاي نوري، ضبط نشده رسانه

26208523.51*4755047510)دارنده اطالعات در زمان قطع برق نگه(انواع حافظه غیر فرار سالید استیت 
*80. ,32908523.59*4759047510هاي ضبط دیتا، شامل ماتریس و مستر براي تولید دیسک  سایر رسانه

,*40. ,*59208523.29*4761047520موسیقیهاي فیزیکی صوتی با محتواي  ، نوار و سایر رسانه دیسک
.80*

انواع فیلم و سایر محتواهاي تصویري بر روي دیسک، نوار یا دیگر 
*40. ,*59118523.29*4762047520هاي فیزیکی رسانه

*40. ,*58118523.29*4769147520هاي فیزیکی هاي صوتی روي دیسک، نوار یا دیگر رسانه کتاب

*4769247520هاي فیزیکی محتوي متن نوارها و دیگر انواع رسانهها،  دیسک
5811,
5812,
5813

8523.29*, .40*

*40. ,*59208523.29*4769947520ها و نوارهاي صوتی غیر موسیقی سایر دیسک
*40. ,*58208523.29*4781147520هاي عامل، بسته  سیستم
*40. ,*58208523.29*4781247520افزار شبکه، بسته  انواع نرم
*40. ,*58208523.29*4781347520افزار مدیریت دیتابیس، بسته انواع نرم
*40. ,*58208523.29*4781447520نویسی، بسته افزار از نوع ابزار تولید و زبان برنامه انواع نرم

هاي  استفادههاي کاري و  وري فعالیت هاي کاربردي افزایش بهره برنامه
*40. ,*58208523.29*4782147520خانگی، بسته

*40. ,*58208523.29*4782247520افزار بازي کامپیوتري، بسته  انواع نرم
*40. ,*58208523.29*4782947520افزار کاربردي، بسته سایر انواع نرم

26808523.21*4791047600انواع کارت داراي نوار مغناطیسی
26108523.52,*4792046930کارت هوشمند
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46960*,
47173*,
47600*

481104811026609022هاي ایکس، آلفا، بتا یا گاما تجهیزات مبتنی بر استفاده از تابش اشعه
هاي تشخیص الکتریکی، مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی،  دستگاه
19. - 26609018.11*4812148120پزشکی پزشکی یا دام دندان

هاي اشعه فرابنفش یا مادون قرمز، مورد استفاده در علوم پزشکی،  دستگاه
26609018.20*4812248120پزشکی پزشکی یا دام جراحی، دندان

، مورد استفاده در )جز سرنگ، سوزن و مانند آن به(سایر ابزارها و تجهیزات 
49. ,481304813032509018.41پزشکی    علوم دندان

481404814032508419.20هاي پزشکی، جراحی یا آزمایشگاهی کننده استریل
سایر ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی یا 

شامل سرنگ، سوزن، سوند، کانوال، ابزارها و تجهیزات (پزشکی  دام
بندي نشده در جاي دیگر و تجهیزات الکتروپزشکی  پزشکی طبقه چشم
) بندي نشده در جاي دیگر طبقه

481504815032509018.31 - .39,
.50, .90

؛ دستگاه ماساژ؛ دستگاه سنجش )مکانو درمانی(تجهیزات درمان مکانیکی 
درمانی، تجهیزات  درمانی، افشانه درمانی، اکسیژن استعدادهاي روانی؛ اوزون

هاي درمانی؛ سایر تجهیزات تنفسی و  تنفس مصنوعی یا سایر استنشاق
هاي محافظتی که فاقد قطعات مکانیکی و  جز ماسک به(هاي گاز  ماسک

) فیلتر قابل تعویض هستند

481604816032509019, 9020

39. - 32509021.10*4817148170بندي؛ اعضاي مصنوعی بدن تجهیزات ارتوپدي؛ آتل و سایر وسایل شکسته
و سایر وسایلی که براي جبران یک آسیب ) سمعک(شنوایی  وسایل کمک

شوند و یا در داخل بدن  میگیرند، یا حمل  یا ناتوانی، یا روي بدن قرار می
شوند کاشته می

4817248170*26609021.40 - .90

پزشکی؛ صندلی آرایشگاهی و  پزشکی و دام مبلمان پزشکی، جراحی، دندان
481804818032509402هاي مشابه با قابلیت چرخش و کاهش و افزایش ارتفاع صندلی

80. - 482114821126519014.10) ناوبري(؛ سایر ابزار و لوازم هدایت )یاب جهت(نما  انواع قطب
30. - 26519015.10*4821248212برداري، دورسنج و تراز یاب، دوربین نقشه انواع مسافت

شناسی،  نگاري، آب نگاري، اقیانوس برداري، آب سایر ابزارها و لوازم نقشه
80. ,26519015.40*4821948212ژیوفیزیکیهواشناسی و 

انواع دستگاه رادار، دستگاه کمک ناوبري رادیویی و دستگاه کنترل از راه 
482204822026518526دور رادیویی

482314823126519016گرم یا دقت بیشتر ترازوهاي با دقت پنج سانتی
گذاري و  کشی و سایر موارد طراحی، ابزار نشانه هاي نقشه میزها و دستگاه

*4823248232محاسباتی 
2819,
26519017.10, .20

شامل میله و نوار (گیري طول، براي استفاده با دست  ابزارهاي اندازه
) ، میکرومتر و کولیس)اي در اصطالح متر فلزي و پارچه(گیري  اندازه
ه در جاي دیگر بندي نشد طبقه

482334823326519017.30, .80
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482414824126519030.10کننده  گیري یا تشخیص پرتوهاي یونیزه ابزارها و تجهیزات اندازه

) نگار نوسان(اشعه کاتدي و اسیلوگراف ) نماي نوسان(انواع اسیلوسکوپ 
482424824226519030.20اشعه کاتدي 

گیري  اندازه) نگار اشعه کاتدي نما و نوسان جز نوسان به(ابزارها و تجهیزات 
کننده  یا بررسی ولتاژ، شدت جریان، مقاومت یا نیرو، بدون وسیله ثبت

) جز کنتورهاي تولید یا مصرف برق به(
482434824326519030.31, .33

براي امور ) نگار اشعه کاتدي نما و نوسان جز نوسان به(ابزارها و تجهیزات 
482444824426519030.40مخابراتی 

بندي نشده  گیري یا بررسی مقادیر الکتریکی طبقه ابزارها و تجهیزات اندازه
82. ,39. ,482494824526519030.32در جاي دیگر

- .89
شناور مشابه، انواع دماسنج، آذرسنج، جوسنج، سنج و ابزارهاي  انواع آب
80. - 482514825126519025.11)هایگرومتر، سایکرومتر(سنج  رطوبت

گیري یا بررسی جریان، سطح، فشار یا سایر  ابزارها و تجهیزات اندازه
شناسی یا  جز ابزارها و تجهیزات ناوبري، آب متغیرهاي مایعات و گازها، به

کنتورهاي مصرف گازها یا مایعات و ابزارها و تجهیزات تنظیم هواشناسی، 
یا کنترل خودکار

482524825226519026.10 - .80

ابزارها و تجهیزات مخصوص تجزیه و تحلیل فیزیکی یا شیمیایی، براي 
گیري یا بررسی ویسکوزیته، تخلخل، انبساط، کشش سطحی و مانند  اندازه

بررسی میزان حرارت، صوت یا نور گیري یا آن، یا براي اندازه
482534825326519027.10 - .80

482614826126519012.10) تفرق(و دستگاه پراش ) جز میکروسکوپ اپتیکی به(ها  میکروسکوپ
80. ,482624826226519024.10ها و تجهیزات آزمایش خواص مکانیکی مواد دستگاه

30. - 482634826326519028.10مایعات و برقکنتورهاي تولید یا مصرف گازها، 
شمار و  متر، مایل یا کیلومترشمار، قدم انواع دورشمار، تولیدشمار، تاکسی

نگاري و هواشناسی؛  جز ابزارهاي آب سنج و تاخومتر، به مانند آن؛ سرعت
)  چراغ تنظیم(استروبوسکوپ 

482644826426519029.10, .20

26519032.81*4826648265تنظیم یا کنترل خودکار، هیدرولیک یا پنوماتیکابزارها و تجهیزات 
گیري، بررسی، تنظیم یا کنترل  هاي اندازه ابزارها، تجهیزات و دستگاه

,*4826948265بندي نشده در جاي دیگر طبقه
4827026519031.10 - .80,

9032.10 - .20, .89
 48232، 48212، 48211هاي  زیر طبقهقطعات و لوازم جانبی براي اقالم 

؛ میکرومتر؛ قطعات و 48253تا  48251، 48249تا  48241، 48233و 
ها، ابزارها،  بندي نشده در جاي دیگر براي ماشین لوازم جانبی طبقه

گیري دقیق،  برداري، اندازه ها و تجهیزات اپتیکی، عکاسی، فیلم دستگاه
پزشکی و جراحی

4828148281*2651

9014.90, 9015.90,
9017.90, 9025.90,
9026.90, 9027.90,
9030.90, 9033

26519012.90*4828248282 48261قطعات و لوازم جانبی براي اقالم زیر طبقه 
,482834828326519028.90 48264و  48263هاي  قطعات و لوازم جانبی براي اقالم زیر طبقه 9029.90
,482844828426519031.90 48269و  48266هاي  قطعات و لوازم جانبی براي اقالم زیر طبقه 9032.90

26519024.90*4828548281 48262قطعات و لوازم جانبی براي اقالم زیر طبقه 
,483114831127319001جز انواع  به) (بر نوري موج(فیبر نوري و باندل فیبر نوري؛ کابل فیبر نوري  9002.19,
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هاي مواد  ؛ صفحات و ورق)شده هاي انفرادي روکش شده از رشته ساخته
جز قطعات  به(کننده؛ لنز، منشور، آینه و سایر اقالم اپتیکی  پالریزه
جز انواع مورد  شده یا نشده، به ، قاب)اي که نقش اپتیکی ندارند شیشه

بزرگ یا (استفاده در دوربین عکاسی، پروژکتور یا آگراندیسور 
) نده عکسکن کوچک

.20, .90

483124831232509004انواع عینک طبی، حفاظتی و غیره 
19. ,483134831332509003.11براي انواع عینک) قاب(فریم 

هاي اپتیکی؛  چشمی و سایر تلسکوپ انواع دوربین دوچشمی، دوربین یک
ابزارهاي اخترشناسی رادیویی؛ جز  سایر ابزارهاي نجومی، به

هاي اپتیکی مرکب میکروسکوپ
483144831426709005.10, .80,

9011.10 - .80

جز  بندي نشده در جاي دیگر؛ انواع لیزر، به مصنوعات کریستال مایع طبقه
,48315483152610بندي نشده در جاي دیگر دیود لیزري؛ سایر وسایل و ابزار اپتیکی طبقه

26709013.10 - .80

کننده  شیئی براي دوربین عکاسی، پروژکتور یا بزرگ) هاي عدسی(لنزهاي 
483214832126709002.11) آگراندیسور(کننده عکس  یا کوچک

,59. - 483224832226709006.10))سینمایی(برداري  شامل دوربین فیلم(انواع دوربین عکاسی 
9007.11, .19

هاي نمایش  برداري، پروژکتور اسالید و سایر دستگاه فیلمانواع پروژکتور 
,483234832326709007.20)میکروفیلم ریدر(جز وسیله خواندن میکروفیلم  تصویر ثابت، به 9008.10,

.30
، )جز نوع سینمایی به(انواع فالش عکاسی، شامل المپ فالش؛ آگراندیسور 

بندي نشده در جاي دیگر؛  ها و تجهیزات البراتوارهاي عکاسی طبقه دستگاه
ها و پرده نمایش  نگاتوسکوپ

4832446520,
48324*

2670
9006.61, .69,
9008.40, 9010.10
- .60

483304833026709008.20اقالم مشابهانواع ریدر میکروفیلم، میکروفیش و 
3703 - 483414834120293701شده، نور ندیده انواع شیشه و فیلم عکاسی و فیلم چاپ فوري، حساس

جز ورنی، چسب و مانند  محصوالت شیمیایی براي کاربردهاي عکاسی، به
هاي  آن؛ محصوالت مخلوط نشده براي کاربردهاي عکاسی، عرضه در نسبت

فروشی به شکل آماده مصرف معین یا عرضه براي خرده
4834248342*20293707

,26709005.90*4835148351 48314قطعات و لوازم جانبی براي اقالم زیر طبقه  9011.90
483524835232509003.90هاي انواع عینک قطعات فریم

قطعات و لوازم جانبی ؛ 48322قطعات و لوازم جانبی براي اقالم زیر طبقه 
پروژکتور سینمایی؛ قطعات و لوازم جانبی فالش عکاسی؛ قطعات و لوازم 

و آگراندیسور ) جز پروژکتور سینمایی به(جانبی پروژکتور تصویر ثابت 
بندي نشده در جاي  ؛ قطعات و لوازم جانبی طبقه)جز نوع سینمایی به(

طعات و لوازم جانبی ها و تجهیزات البرتوارهاي عکاسی؛ ق دیگر دستگاه
نگاتوسکوپ و پرده نمایش

4835348353*2670
9006.91, .99,
9007.91, .92,
9008.90, 9010.90

*4835448351 48315قطعات و لوازم جانبی براي اقالم زیر طبقه 
2610,
26709013.90

,484104841026529101هاي مچی و جیبی  ساعت 9102
9105 - 484204842026529103دیواريهاي رومیزي و  ساعت
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گیري، ثبت یا نشان دادن فواصل  انواع وسایل ثبت وقت روز، وسیله اندازه

هاي زمانی توسط اجزاي متحرک ساعت یا توسط  زمانی و جا به جایی
)گام مبتنی بر ارتعاش هم(موتور سنکرونوس 

484304843026529106, 9107

9110 - 484404844026529108اجزاي متحرک انواع ساعت

4849048490)ها، قاب و بند فلزي شامل سنگ(سایر قطعات انواع ساعت 
2652,
3211,
3212

9111, 9112,
9113.10, .20,
9114

491114911129108701.20)موسوم به اسب تریلی(تریلر  کشنده نیم
491124911229108702خودروهاي مسافري براي حمل و نقل عمومی
شده براي حمل و نقل  خودروهاي سواري و سایر خودروهاي طراحی

جز خودروهاي ویژه حمل و نقل عمومی، خودروهاي  به(اشخاص 
)شده براي حرکت روي برف، خودروهاي زمین گلف و مانند آن طراحی

491134911329108703.21 - .90

90. - 491144911429108704.21در جاي دیگربندي نشده  خودروهاي ویژه حمل و نقل کاال، طبقه
491154911529108705.10انواع جرثقیل کامیونی

شده براي حرکت روي برف؛  خودروها، ویژه حمل و نقل افراد، طراحی
491164911629108703.10خودروهاي زمین گلف و مانند آن

90. - 491194911929108705.20بندي نشده در جاي دیگر  خودروهاي با کاربري خاص طبقه
491214912129108706شاسی با موتور، براي خودرو

شامل (بندي نشده در جاي دیگر  سایر قطعات و لوازم خودرو، طبقه
فنر، رادیاتور، خمره اگزوز،  دنده، محور، چرخ، کمک سیستم ترمز، جعبه

فرمان و قطعات  فرمان، جعبه هاي اگزوز، سیستم کالچ، فرمان، میل لوله
                        )                                                             ها آن

491294912929308708.10, .30 - .99

492104921029208707)جز موتورسیکلت به(انواع خودرو ) اتاق(بدنه 
کانتینرهاي طراحی و مجهز شده براي یک طریق حمل و نقل یا براي 

492214922129208609) زمینی، دریایی یا هوایی(طرق مختلف حمل و نقل 

492224922229208716.10یدک از نوع کاروانی، براي سکونت یا اردو یدک و نیم
، )ویژه حمل کاالهاي  یدک ها و نیم شامل یدک(یدک  سایر انواع یدک و نیم

هاي مجهز به مکانیسم بارگیري یا تخلیه بار براي  یدک ها و نیم جز یدک به
کارهاي کشاورزي

492294922929208716.31 - .40

29. ,492314923129308708.21 49210قطعات و لوازم براي اقالم زیرطبقه 

,49232492322821رانه مکانیکی پیشیدک؛ قطعات سایر وسایل نقلیه فاقد  قطعات یدک و نیم
29308716.90

و شناورهاي مشابه، ) گروهی(هاي تفریحی  هاي تفریحی، قایق کشتی
493114931130118901.10شده براي حمل مسافر؛ انواع لنج مسافربر اختصاصا طراحی

493124931230118901.20هاي تانکر کشتی
493134931330118901.30جز تانکرها دار، به یخچال) هاي کشتی(شناورهاي 

سایر شناورهاي مخصوص حمل کاال و سایر شناورهاي مخصوص حمل بار 
493144931430118901.90و مسافر هر دو
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و سایر ) هاي شناور کارخانه(ها  کارخانه -گیري؛ کشتی شناورهاي ماهی

493154931530118902داري محصوالت شیالت  شناورهاي ویژه فراوري یا نگه

493164931630118904ران کش و پیش شناورهاي یدک
نشان  شناورهاي آتش(شامل شناورهاي سبک، (سایر شناورها 

هاي شناور،  هاي شناور، دکل روبی، جرثقیل هاي الي کشتی، )ها فایرفلوت(
جز  ، به)هاي پارویی هاي نجات نه از نوع قایق هاي جنگی و قایق کشتی

ور سکوهاي حفاري یا تولیدي شناور یا غوطه

493194931930118905.10, .90,
8906

493204932030118905.20ور سکوهاي حفاري یا تولیدي شناور یا غوطه
493904939030118907هاي شناور سایر سازه

494104941030128903.91، مجهز به موتور یا بدون موتور)هاي بادي جز قایق به(هاي بادبانی  قایق
99. ,92. ,494904949030128903.10هاي پارویی و کانوها سایر شناورهاي تفریحی یا ورزشی؛ قایق

495114951130208601.10تامین انرژي از یک منبع الکتریکی خارجیانواع لکوموتیو با 
495124951230208602.10برقی -انواع لکوموتیو دیزلی

,495194951930208601.20سایر لکوموتیوهاي ریلی؛ انواع واگن سوخت لکوموتیو 8602.90
سرپوشیده و  ران قطار یا تراموا از انواع مسافري، باري هاي خودپیش واگن

495204952030208603)هاي سرویس و تعمیرات جزیی جز واگن به(باري روباز 

ران یا غیر  هاي سرویس و تعمیرات جزیی قطار و تراموا، خودپیش واگن
495314953130208604ران  خودپیش

هاي بار مسافر،  ران؛ واگن هاي مسافري قطار و تراموا، غیر خودپیش واگن
هاي ویژه قطار و تراموا، غیر  هاي مرسوالت پستی و سایر واگن واگن

)هاي سرویس و تعمیرات جزیی جز واگن به(ران  خودپیش
495324953230208605

495334953330208606ران هاي باري سرپوشیده و روباز، غیر خودپیش واگن
آهن و تراموا؛ تجهیزات و لوازم  روي راه قطعات لکوموتیوها و تجهیزات ریل

و (ها؛ تجهیزات مکانیکی  آهن و تراموا و قطعات آن هاي راه ریل
آهن، تراموا،  ارسال پیام، ایمنی و کنترل ترافیک براي راه) الکترومکانیکی

دري یا ها، تأسیسات بن ها، مسیرهاي آبی محصور در خشکی، پارکینگ جاده
ها  فرودگاهی و قطعات آن

49540495402599,
30208607, 8608

,4961049611موتور انواع بالون و کشتی هوایی، گالیدر، کایت و سایر هواپیماهاي بی
4961230308801

12. ,496214962130308802.11هلیکوپتر
 2000هواپیما و سایر وسایل هوانوردي موتوردار با وزن بدون بار حداکثر 

496224962230308802.20کیلوگرم 

 2000هواپیما و سایر وسایل هوانوردي موتوردار با وزن بدون بار بیش از 
40. ,496234962330308802.30کیلوگرم 

496304963030308802.60کننده فضاپیما  انواع فضاپیما و پرتاب
496404964030308803قطعات هواپیما و فضاپیما

سوز  انواع موتورسیکلت و دوچرخه مجهز به موتور کمکی، با موتور درون
499114991130918711.10 50سوز با ظرفیت سیلندر حداکثر  پیستونی رفت و برگشتی درون) انجین(
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متر مکعب سانتی

سوز  دوچرخه مجهز به موتور کمکی، با موتور درونانواع موتورسیکت و 
 50سوز با ظرفیت سیلندر بیش از  پیستونی رفت و برگشتی درون) انجین(

متر مکعب سانتی
499124991230918711.20 - .50

سوز  موتورسیکت و دوچرخه مجهز به موتور کمکی غیر از موتور درون
499134991330918711.90)یدک بغل(سایدکار سوز؛  پیستونی رفت و برگشتی درون) انجین(

499214992130928712ها، بدون موتور انواع دوچرخه و سایر چرخ
499224992230928713انواع چرخ مخصوص معلوالن

,49930499303099رانی غیر مکانیکی بندي نشده در جاي دیگر با پیش وسایل نقلیه طبقه
28168716.80

19. ,499414994130918714.11)بغل یدک(لوازم موتورسیکلت و سایدکار قطعات و 
ها بدون موتور و قطعات و لوازم انواع  قطعات و لوازم دوچرخه و سایر چرخ

99. - 499424994230928714.20هاي مخصوص معلوالن چرخ

5-    
53111531114100  هاي مسکونی یک و دو واحده ساختمان
53112531194100هاي مسکونی چند واحده ساختمان
4100*5312153121هاي صنعتی ساختمان

*5312253121هاي تجاري ساختمان
,531224100

53129531294100هاي غیر مسکونی سایر ساختمان
53211532114210ها جادهها و  ، خیابان)هاي مرتفع جز بزرگراه به(ها  بزرگراه

53212532124210خطوط ریلی
53213532134210ها باندهاي پرواز فرودگاه

53221532214210هاي مرتفع ها و بزرگراه پل
53222532224210ها تونل
53231532314220جز خطوط لوله ها و دیگر مجاري تأمین آب، به آباره

53232532324290ها و تأسیسات مربوطه آبراهه ها، لنگرگاه
53233532334290سدها
53234532344220هاي آبی مخصوص آبیاري یا کنترل سیل سازه

53241532414220خطوط لوله راه دور
53242532424220خطوط ارتباطات و برق راه دور

53251532514220خطوط لوله محلی
53252532524220هاي محلی و تأسیسات مربوطه کابل

4220*5325353290مراکز تصفیه آب و فاضالب
53261532614290کاري هاي معدن سازه

53262532624220هاي برق نیروگاه
5326953263,54290هاي تولید صنعتی سایر سازه
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53270532704290تأسیسات ورزشی و تفریحی روباز
4290*532905329هاي عمرانی سایر سازه

54111541114100هاي مسکونی یک و دو واحده خدمات ساختمانی عمومی ساختمان
54112541124100هاي مسکونی چند واحده خدمات ساختمانی عمومی ساختمان
4100*5412154121هاي صنعتی خدمات ساختمانی عمومی ساختمان

*5412254121هاي تجاري خدمات ساختمانی عمومی ساختمان
,541224100

54129541294100هاي غیر مسکونی خدمات ساختمانی عمومی سایر ساختمان
ها و  ، خیابان)هاي مرتفع جز بزرگراه به(ها  خدمات ساختمانی بزرگراه

4210*5421154210ها جاده

4210*5421254210عمومی خطوط ریلیخدمات ساختمانی 
4210*5421354210ها خدمات ساختمانی عمومی باندهاي پرواز فرودگاه

4210*5422154220هاي مرتفع ها و بزرگراه خدمات ساختمانی عمومی پل
4210*5422254220ها خدمات ساختمانی عمومی تونل
جز خطوط  دیگر مجاري تأمین آب، بهها و  خدمات ساختمانی عمومی آباره

4220*5423154230لوله

4290*5423254230هاي آبی مشابه ها و سازه خدمات ساختمانی عمومی لنگرگاه
4290*5423354230خدمات ساختمانی عمومی سدها
4220*5423454230هاي آبیاري و کنترل سیل خدمات ساختمانی عمومی سازه

54241542414220ساختمانی عمومی خطوط لوله راه دورخدمات 
54242542424220ارتباطات و برق راه دور) هاي کابل(خدمات ساختمانی عمومی خطوط 

54251542514220خدمات ساختمانی عمومی خطوط لوله محلی
54252542524220خدمات ساختمانی عمومی خطوط کابل محلی و تأسیسات مربوطه

4220*5425354290خدمات ساختمانی عمومی مراکز تصفیه آب و فاضالب
4290*5426154260خدمات ساختمانی عمومی معادن

4220*5426254260هاي برق خدمات ساختمانی عمومی نیرو گاه
4290*5426954260هاي صنعتی خدمات ساختمانی عمومی سایر کارخانه

54270542704290ساختمانی عمومی تأسیسات ورزشی و تفریحی روبازخدمات 
4290*5429054290خدمات ساختمانی عمومی براي سایر کارهاي عمرانی

54310543104311خدمات تخریب

5432054320ها سازي کارگاه خدمات مهیاسازي و پاک
,54800*

4312

5433054330برداري عمقی و سطحی خدمات خاک
,54800*

4312

54341543414220هاي آب خدمات حفر چاه
54342543424220)فاضالب(هاي سپتیک    خدمات نصب سیستم
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54400544004100ساخته هاي پیش مونتاژ و برپاسازي سازه

54511545114390کوبی خدمات شمع
54512545124390ریزي خدمات پی
54521545214390بندي ساختمان خدمات قاب
54522545224390بندي سقف خدمات قاب

54530545304390بندي خدمات پوشاندن سقف و آب
54540545404390خدمات بتون

54550545504390نصب فوالد ساختمانی/خدمات برپاسازي
54560545604390خدمات بنایی

54570545704390داربستخدمات 

*5459054800هاي خاص سایر خدمات ساختمانی مرتبط با فعالیت
,545904390

54611546114321کشی کشی و نصب لوازم سیم خدمات سیم
54612546124321هاي اعالم خطر حریق   خدمات نصب سیستم
54613546134321هاي اعالم خطر سرقت   خدمات نصب سیستم

54614546144321هاي مسکونی خدمات نصب آنتن

, 54619546193320سایر خدمات نصب الکتریکی
4321

54621546214322کشی آب خدمات لوله
54622546224322کشی فاضالب خدمات لوله

54631546314322خدمات نصب تجهیزات گرمایشی
54632546324322تهویه و تهویه مطبوعخدمات نصب تجهیزات 

54640546404322خدمات نصب اتصاالت گاز
54650546504329بندي خدمات عایق

4329*5469154691برقی خدمات نصب آسانسور و پله
54699546994330در جاي دیگر  بندي نشده سایر خدمات نصب طبقه

54710547104330خدمات نصب شیشه
54720547204330)کاري کاري، سیمان گچ(خدمات اندودکاري 

54730547304330خدمات نقاشی
54740547404330خدمات فرش کف و پوشش دیوار

54750547504330سایر خدمات فرش کف و پوشش دیوار
54760547604330خدمات نصب در و پنجره و نجاري

5477054770کشی حصارکشی و نردهخدمات 
,54691*

4330

54790547904330سایر خدمات تکمیل ساختمان
6-                 

6111161111هاي  ها، دانه جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین دانه فروشی، به خدمات عمده
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هاي روغنی، بذرها و غذاي حیوانات روغنی و میوه
6111261112ها و گیاهان جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، گل فروشی، به خدمات عمده
یا قرارداد معین، تنباکوي جز بر مبناي نرخ  فروشی، به خدمات عمده
6111361113فراوري نشده

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین حیوانات زنده،  فروشی، به خدمات عمده
6111461114شامل حیوانات خانگی

6111561115جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پوست و چرم فروشی، به خدمات عمده
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین مواد خام  بهفروشی،  خدمات عمده

6111961119بندي نشده در جاي دیگر کشاورزي، طبقه

ها و  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین میوه فروشی، به خدمات عمده
6112161121جات سبزي

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین محصوالت لبنی،  فروشی، به خدمات عمده
6112261122هاي خوراکی ها و چربی ماکیان و روغن تخم

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین گوشت، طیور و  فروشی، به خدمات عمده
6112361123شکار

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ماهی و دیگر  فروشی، به خدمات عمده
غذاهاي دریایی
مبناي نرخ یا قرارداد معین تولیدات قنادي جز بر  فروشی، به خدمات عمده

6112561125و نانوایی) نبات، تافی نقل، نبات، آب(

6112661126ها جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین نوشیدنی فروشی، به خدمات عمده
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین قهوه، چاي و  فروشی، به خدمات عمده

6112761127ها ادویه

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین محصوالت  فروشی، به خدمات عمده
6112861128توتونی

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، محصوالت  فروشی، به خدمات عمده
6112961129بندي نشده در جاي دیگر غذایی طبقه

6113161131,6معین نخ و پارچهجز بر مبناي نرخ یا قرارداد  فروشی، به خدمات عمده
1196

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین مالفه، پرده،  فروشی، به خدمات عمده
6113261132اي مورد استفاده در منزل پرده تور و اقالم مختلف پارچه

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین اجناس  فروشی، به خدمات عمده
6113361133اي شده از خز و اقالم فرعی پارچهاي، اجناس تهیه  پارچه

6113461134جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پاپوش فروشی، به خدمات عمده
6114161141جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین مبلمان منزل فروشی، به خدمات عمده
معین تجهیزات رادیو و جز بر مبناي نرخ یا قرارداد  فروشی، به خدمات عمده

*6114261142هاي صوتی و تصویري ضبط شده ها و تیپ تلویزیون و دیسک

6114361143جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین اقالم روشنایی فروشی، به خدمات عمده
6114461144جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین لوازم منزل فروشی، به خدمات عمده



      (CPC)773

  CPC2CPC1.1ISIC4HS2007
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین انواع وسایل  فروشی، به خدمات عمده

پخت و پز، کارد و چنگال و قاشق، ظروف سفالی، بلوري، چینی و 
سرامیکی مورد استفاده در منزل

6114561145

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کارهاي  فروشی، به خدمات عمده
6114661146انواع بشکه و چلیک و سایر اشیاي چوبیاي،  پنبه حصیري، کارهاي چوب

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کتاب، روزنامه،  فروشی، به خدمات عمده
,*6115161142افزار مجله و نوشت

61151
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین وسایل عکاسی و  فروشی، به خدمات عمده

6115261152دقیقو ابزار ) چشمی(اپتیکی 

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین بازي و  فروشی، به خدمات عمده
6115361153بازي اسباب

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ساعت مچی،  فروشی، به خدمات عمده
6115461154ساعت دیواري و رومیزي و جواهرات

نرخ یا قرارداد معین کاالهاي ورزشی جز بر مبناي  فروشی، به خدمات عمده
6115561155)شامل دوچرخه(

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کاالها و لوازم  فروشی، به خدمات عمده
6115661156سفرچرمی

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کاالهاي مصرفی  فروشی، به خدمات عمده
61159دیگربندي نشده در جاي  گوناگون طبقه

61142*,
61149,
61159

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین لوازم ساختمانی  فروشی، به خدمات عمده
6116161161و شیشه تخت

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین لوازم نصبی،  فروشی، به خدمات عمده
6116261162لوازم ثابت و لوازم بهداشتی سرامیکی ثابت

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کاغذ دیواري و  فروشی، به خدمات عمده
6116361163پوش کف

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین رنگ شیمیایی،  فروشی، به خدمات عمده
6116461164روغن جال و الک الکل

و  افزار جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سخت فروشی، به خدمات عمده
6116561165ابزار دستی

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین مواد شیمیایی  فروشی، به خدمات عمده
6117161171هاي مصنوعی صنعتی پایه و رزین

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کودهاي  فروشی، به خدمات عمده
6117261172شیمیایی -شیمیایی و محصوالت زراعی

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین محصوالت  فروشی، به خدمات عمده
*6117361173دارویی

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کاالهاي پزشکی  فروشی، به خدمات عمده
,*6117461173و ارتوپدي

61174
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جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین عطرها، اقالم  فروشی، به خدمات عمده

6117561175هاي دستشویی و حمام آرایشی و صابون

6117661176جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین مواد تمیزکننده فروشی، به خدمات عمده
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین، وسایل نقلیه  فروشی، به خدمات عمده

6118161181موتوري، موتورسیکلت، اتومبیل و قطعات و لوازم جانبی

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سایر وسایل  فروشی، به خدمات عمده
6118261182جز دوچرخه حمل و نقل، به

ها و  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ماشین فروشی، به خدمات عمده
6118361183دفتري/تجهیزات اداري شامل مبلمان اداري

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کامپیوترها و  فروشی، به عمدهخدمات 
6118461184افزاري هاي نرم بسته

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین تجهیزات  فروشی، به خدمات عمده
*6118561189ها الکترونیک و مخابراتی و قطعات آن

آالت و  قرارداد معین ماشینجز بر مبناي نرخ یا  فروشی، به خدمات عمده
6118661185تجهیزات کشاورزي، زمین چمن و باغ، شامل تراکتور

آالت و  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ماشین فروشی، به خدمات عمده
6118761186تجهیزات مهندسی معدن و عمران

سایر جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین  فروشی، به خدمات عمده
6118861187ها آالت و تجهیزات تخصصی و ملزومات کاربري آن ماشین

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سایر  فروشی، به خدمات عمده
*6118961189بندي نشده در جاي دیگر آالت و تجهیزات طبقه ماشین

هاي  سوختجز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین،  فروشی، به خدمات عمده
6119161191جامد، مایع و گازي و محصوالت مرتبط

هاي فلزي و  جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کانه فروشی، به خدمات عمده
6119261192فلزات در اشکال ابتدایی

6119361193کاره جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین چوب نیمه فروشی، به خدمات عمده
6119461194جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کاغذ و مقوا فروشی، به خدمات عمده
جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ضایعات و مواد  فروشی، به خدمات عمده

6119561195بازیافتی

6119761197جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین برق فروشی، به خدمات عمده
6119861198جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین آب فروشی، به عمدهخدمات 

جز بر مبناي نرخ یا قرارداد معین مواد معدنی غیر  فروشی، به خدمات عمده
6119961199بندي نشده در جاي دیگر فلزي و سایر محصوالت طبقه

هاي روغنی  دانهها،  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین دانه خدمات عمده
6121161211ها و غذاي حیوانات هاي روغنی، بذر و میوه

6121261212ها و گیاهان فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین گل خدمات عمده
6121361213فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین تنباکوي فراوري نشده خدمات عمده
6121461214فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین حیوانات زنده، شامل  خدمات عمده
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حیوانات خانگی
6121561215فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پوست و چرم خدمات عمده
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین مواد خام کشاورزي،  خدمات عمده

6121961219دیگربندي نشده در جاي  طبقه

6122161221جات ها و سبزي فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین میوه خدمات عمده
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین محصوالت لبنی، تخم  خدمات عمده

6122261222هاي خوراکی ها و چربی ماکیان و روغن

6122361223قرارداد معین گوشت، ماکیان و شکارفروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ماهی و دیگر غذاهاي  خدمات عمده

6122461224دریایی

نقل، (فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین تولیدات قنادي  خدمات عمده
6122561225و نانوایی...) نبات، تافی و  نبات، آب

6122661226ها فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معیننوشیدنی خدمات عمده
6122761227ها فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین قهوه، چاي و ادویه خدمات عمده
6122861228فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین محصوالت توتونی خدمات عمده
بر مبناي نرخ یا قرارداد معین محصوالت غذایی فروشی  خدمات عمده

6122961229بندي نشده در جاي دیگر طبقه

,6123161231فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین نخ و پارچه خدمات عمده
61296

فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین مالفه، پرده، پرده تور و  خدمات عمده
6123261232اي مورد استفاده در منزل پارچهاقالم مختلف 

6123361233اي اي، اجناس تهیه شده از خز و اقالم فرعی پارچه اجناس پارچه
6123461234فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین پاپوش خدمات عمده
6124161241فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین مبلمان منزل خدمات عمده
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین تجهیزات رادیو و  خدمات عمده

*6124261242هاي صوتی و تصویري ضبط شده ها و تیپ تلویزیون و دیسک

6124361243فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین اقالم روشنایی خدمات عمده
6124461244قرارداد معین لوازم منزلفروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین انواع وسایل پخت و پز،  خدمات عمده

کارد و چنگال و قاشق، ظروف سفالی، بلوري، چینی و سرامیکی مورد 
استفاده در منزل

6124561245

حصیري، فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کارهاي  خدمات عمده
6124661246اي، انواع بشکه و چلیک و سایر اشیاي چوبی پنبه کارهاي چوب

فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کتاب، روزنامه، مجله و  خدمات عمده
,*6125161242افزار نوشت

61251
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین وسایل عکاسی و  خدمات عمده

6125261252و ابزار دقیق) چشمی(اپتیکی 
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6125361253بازي فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین بازي و اسباب خدمات عمده
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ساعت مچی، ساعت  خدمات عمده

6125461254دیواري و رومیزي و جواهرات

قرارداد معین کاالهاي ورزشی فروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده
6125561255)شامل دوچرخه(

فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کاالهاي چرمی و لوازم  خدمات عمده
6125661256سفر

فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کاالهاي مصرفی  خدمات عمده
61259بندي نشده در جاي دیگر گوناگون طبقه

61242*,
61249,
61259

فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین لوازم ساختمانی و  خدمات عمده
6126161261شیشه تخت

فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین لوازم نصبی، لوازم ثابت  خدمات عمده
6126261262و لوازم بهداشتی سرامیکی ثابت

6126361263پوش کاغذ دیواري و کف
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین رنگ شیمیایی، روغن  خدمات عمده

6126461264جال و الک الکل

افزار و ابزار  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سخت خدمات عمده
6126561265دستی

فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین مواد شیمیایی صنعتی  خدمات عمده
6127161271هاي مصنوعی و رزینپایه 

فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کودهاي شیمیایی و  خدمات عمده
6127261272شیمیایی -محصوالت زراعی

*6127361273فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین محصوالت دارویی خدمات عمده
قرارداد معین کاالهاي پزشکی و فروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده

,*6127461273ارتوپدي
61274

فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین عطرها، اقالم آرایشی و  خدمات عمده
6127561275هاي دستشویی و حمام صابون

6127661276فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین مواد تمیزکننده خدمات عمده
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین وسایل نقلیه موتوري،  عمدهخدمات 

6128161281موتورسیکلت، اتومبیل و قطعات و لوازم جانبی

فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سایر وسایل حمل و  خدمات عمده
6128261282جز دوچرخه نقل، به

ها و تجهیزات  قرارداد معین ماشینفروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده
6128361283دفتري/اداري شامل مبلمان اداري

هاي  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کامپیوترها و بسته خدمات عمده
6128461284افزاري نرم

*6128561289فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین تجهیزات الکترونیک و  خدمات عمده
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ها قطعات آنمخابراتی و 

آالت و  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ماشین خدمات عمده
6128661285تجهیزات کشاورزي، زمین چمن و باغ، شامل تراکتور

6128761286آالت و تجهیزات مهندسی معدن و عمران ماشین
آالت و  سایر ماشینفروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین  خدمات عمده

6128861287ها تجهیزات تخصصی و ملزومات کاربري آن

آالت و  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سایر ماشین خدمات عمده
*6128961289بندي نشده در جاي دیگر تجهیزات طبقه

هاي جامد،  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین سوخت خدمات عمده
6129161291گازي و محصوالت مرتبط مایع و

هاي فلزي و فلزات  فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین کانه خدمات عمده
6129261292در اشکال ابتدایی

6129361293کاره فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین چوب نیمه خدمات عمده
6129461294قرارداد معین کاغذ و مقوافروشی بر مبناي نرخ یا  خدمات عمده
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین ضایعات و مواد  خدمات عمده

6129591295بازیافتی

6129761297فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین برق خدمات عمده
6129861298فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین آب خدمات عمده
فروشی بر مبناي نرخ یا قرارداد معین مواد معدنی غیر فلزي  خدمات عمده

6129991299بندي نشده در جاي دیگر و سایر محصوالت طبقه

هاي  ها و میوه ها، دانه هاي غیر تخصصی دانه فروشی فروشگاه خدمات خرده
6211162111روغنی، بذرها و غذاي حیوانات

6211262112ها و گیاهان هاي غیر تخصصی، گل فروشی فروشگاه خردهخدمات 
هاي غیر تخصصی حیوانات زنده، شامل  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6211462114حیوانات خانگی

6211562115هاي غیر تخصصی پوست و چرم فروشی فروشگاه خدمات خرده
تخصصی مواد خام کشاورزي، هاي غیر  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6211962119بندي نشده در جاي دیگر طبقه

6212162121جات ها و سبزي هاي غیر تخصصی میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي غیر تخصصی محصوالت لبنی، تخم  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6212262122هاي خوراکی ها و چربی ماکیان و روغن

6212362123هاي غیر تخصصی گوشت، ماکیان و شکار فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي غیر تخصصی ماهی و دیگر غذاهاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6212462124دریایی

نقل، (هاي غیر تخصصی تولیدات قنادي  فروشی فروشگاه خدمات خرده
6212562125و نانوایی...) نبات، تافی و  نبات، آب

6212662126ها هاي غیر تخصصی نوشیدنی فروشی فروشگاه خدمات خرده
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6212762127هاي غیر تخصصی قهوه، چاي و ادویهها فروشی فروشگاه خدمات خرده
6212862128هاي غیر تخصصی محصوالت توتونی فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي غیر تخصصی محصوالت غذایی  فروشگاهفروشی  خدمات خرده

6212962129بندي نشده در جاي دیگر طبقه

6213162131هاي غیر تخصصی نخ و پارچه فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي غیر تخصصی مالفه، پرده، پرده تور و  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6213262132اي مورد استفاده در منزل اقالم مختلف پارچه

اي، اجناس  هاي غیر تخصصی اجناس پارچه فروشی فروشگاه خدمات خرده
6213362133اي تهیه شده از خز و اقالم فرعی پارچه

6213462134هاي غیر تخصصی پاپوش فروشی فروشگاه خدمات خرده
6214162141هاي غیر تخصصی مبلمان منزل فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي غیر تخصصی تجهیزات رادیو و تلویزیون  فروشی فروشگاه خدمات خرده

*6214262142ها و تیپهاي صوتی و تصویري ضبط شده و دیسک

6214362143هاي غیر تخصصی اقالم روشنایی فروشی فروشگاه خدمات خرده
6214462144هاي غیر تخصصی لوازم منزل فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي غیر تخصصی انواع وسایل پخت و پز،  فروشی فروشگاه خدمات خرده

کارد و چنگال و قاشق، ظروف سفالی، بلوري، چینی و سرامیکی مورد 
استفاده در منزل

6214562145

هاي غیر تخصصی کارهاي حصیري، کارهاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده
6214662146و سایر اشیاي چوبیاي، انواع بشکه و چلیک  پنبه چوب

هاي غیر تخصصی کتاب، روزنامه، مجله و  فروشی فروشگاه خدمات خرده
,6215162151افزار نوشت

62142*
هاي غیر تخصصی وسایل عکاسی و اپتیکی  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6215262152و ابزار دقیق) چشمی(

6215362153بازي هاي غیر تخصصی بازي و اسباب فروشگاهفروشی  خدمات خرده
هاي غیر تخصصی ساعت مچی، ساعت  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6215462154دیواري و رومیزي و جواهرات

شامل (هاي غیر تخصصی کاالهاي ورزشی  فروشی فروشگاه خدمات خرده
6215562155)دوچرخه

هاي غیر تخصصی کاالهاي چرمی و لوازم  فروشگاهفروشی  خدمات خرده
6215662156سفر

هاي غیر تخصصی کاالهاي مصرفی گوناگون  فروشی فروشگاه خدمات خرده
62159بندي نشده در جاي دیگر طبقه

62142*
,62149
,62159

هاي غیر تخصصی لوازم ساختمانی و شیشه  فروشی فروشگاه خدمات خرده
6216162161تخت

هاي غیر تخصصی لوازم نصبی، لوازم ثابت و  فروشی فروشگاه خدمات خرده
6216262162لوازم بهداشتی سرامیکی ثابت
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6216362163پوش هاي غیر تخصصی کاغذ دیواري و کف فروشی فروشگاه خدمات خرده
 هاي غیر تخصصی رنگ شیمیایی، روغن جال فروشی فروشگاه خدمات خرده
6216462164و الک الکل

6216562165افزار و ابزار دستی هاي غیر تخصصی سخت فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي غیر تخصصی محصوالت شیمیایی و  فروشی فروشگاه خدمات خرده

62171دارویی

هاي غیر تخصصی کودهاي شیمیایی و  فروشی فروشگاه خدمات خرده
6217262172شیمیایی -محصوالت زراعی

*6217362173هاي غیر تخصصی محصوالت دارویی فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي غیر تخصصی کاالهاي پزشکی و  فروشی فروشگاه خدمات خرده

*6217462173ارتوپدي
,62174

6217562175
6217662176تمیزکنندههاي غیر تخصصی مواد  فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي غیر تخصصی وسایل نقلیه موتوري،  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6218162181موتورسیکلت، اتومبیل و قطعات و لوازم جانبی

هاي غیر تخصصی سایر وسایل حمل و نقل،  فروشی فروشگاه خدمات خرده
6218262182جز دوچرخه به

ها و تجهیزات  هاي غیر تخصصی ماشین فروشگاهفروشی  خدمات خرده
6218362183دفتري/اداري شامل مبلمان اداري

هاي  هاي غیر تخصصی کامپیوترها و بسته فروشی فروشگاه خدمات خرده
6218462184افزاري نرم

هاي غیر تخصصی تجهیزات الکترونیک و  فروشی فروشگاه خدمات خرده
*6218562189ها آنمخابراتی و قطعات 

آالت و تجهیزات  هاي غیر تخصصی ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده
6218662185کشاورزي، زمین چمن و باغ، شامل تراکتور

آالت و تجهیزات  هاي غیر تخصصی ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده
6218762186مهندسی معدن و عمران

آالت و  هاي غیر تخصصی سایر ماشین فروشگاهفروشی  خدمات خرده
6218862187ها تجهیزات تخصصی و ملزومات کاربري آن

آالت و  هاي غیر تخصصی سایر ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده
*6218962189بندي نشده در جاي دیگر تجهیزات طبقه

جامد، مایع و هاي  هاي غیر تخصصی سوخت فروشی فروشگاه خدمات خرده
6219162191گازي و محصوالت مرتبط

6219462194هاي غیر تخصصی کاغذ و مقوا فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي غیر تخصصی مواد معدنی غیر فلزي و  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6219962199بندي نشده در جاي دیگر سایر محصوالت طبقه

هاي  ها و میوه ها، دانه هاي تخصصی دانه فروشگاهفروشی  خدمات خرده
6221162211روغنی، بذرها و غذاي حیوانات
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6221262212ها و گیاهان هاي تخصصی، گل فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي تخصصی حیوانات زنده، شامل حیوانات  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6221462214خانگی

6221562215هاي تخصصی پوست و چرم فروشی فروشگاه خردهخدمات 
هاي تخصصی مواد خام کشاورزي،  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6221962219بندي نشده در جاي دیگر طبقه

6222162221جات ها و سبزي هاي تخصصی میوه فروشی فروشگاه خدمات خرده
تخصصی محصوالت لبنی، تخم ماکیان هاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6222262222هاي خوراکی ها و چربی و روغن

6222362223گوشت، ماکیان و شکار
6222462224هاي تخصصی ماهی و دیگر غذاهاي دریایی فروشی فروشگاه خدمات خرده
نقل، نبات، (هاي تخصصی تولیدات قنادي  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6222562225و نانوایی...) نبات، تافی و  آب

6222662226ها هاي تخصصی نوشیدنی فروشی فروشگاه خدمات خرده
6222762227ها هاي تخصصی قهوه، چاي و ادویه فروشی فروشگاه خدمات خرده
6222862228هاي تخصصی محصوالت توتونی فروشی فروشگاه خدمات خرده

بندي  هاي تخصصی محصوالت غذایی طبقه فروشی فروشگاه خرده خدمات
6222962229نشده در جاي دیگر

6223162231هاي تخصصی نخ و پارچه فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي تخصصی مالفه، پرده، پرده تور و اقالم  فروشی فروشگاه خدمات خرده
6223262232اي مورد استفاده در منزل مختلف پارچه

اي، اجناس تهیه  هاي تخصصی اجناس پارچه فروشی فروشگاه خدمات خرده
6223362233اي شده از خز و اقالم فرعی پارچه

6223462234هاي تخصصی پاپوش فروشی فروشگاه خدمات خرده
6224162241هاي تخصصی مبلمان منزل فروشی فروشگاه خدمات خرده

هاي تخصصی تجهیزات رادیو و تلویزیون و  فروشی فروشگاه خردهخدمات 
*6224262242هاي صوتی و تصویري ضبط شده ها و تیپ دیسک

6224362243هاي تخصصی اقالم روشنایی فروشی فروشگاه خدمات خرده
6224462244هاي تخصصی لوازم منزل فروشی فروشگاه خدمات خرده

هاي تخصصی انواع وسایل پخت و پز، کارد و  فروشی فروشگاه خردهخدمات 
چنگال و قاشق، ظروف سفالی، بلوري، چینی و سرامیکی مورد استفاده در 

منزل
6224562245

هاي تخصصی کارهاي حصیري، کارهاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده
6224662246پنبه اي، انواع بشکه و چلیک و سایر اشیاي چوبی چوب

هاي تخصصی کتاب، روزنامه، مجله و  فروشی فروشگاه خدمات خرده
,6225162251افزار نوشت

62242*
6225262252هاي تخصصی وسایل عکاسی و اپتیکی  فروشی فروشگاه خدمات خرده
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و ابزار دقیق) چشمی(

6225362253بازي هاي تخصصی بازي و اسباب فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي تخصصی ساعت مچی، ساعت دیواري و  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6225462254رومیزي و جواهرات

شامل (هاي تخصصی کاالهاي ورزشی  فروشی فروشگاه خدمات خرده
6225562255)دوچرخه

6225662256هاي تخصصی کاالهاي چرمی و لوازم سفر فروشی فروشگاه خدمات خرده

هاي تخصصی کاالهاي مصرفی گوناگون  فروشی فروشگاه خدمات خرده
62259بندي نشده در جاي دیگر طبقه

62242*,
62249,
62259

هاي تخصصی لوازم ساختمانی و شیشه  فروشی فروشگاه خدمات خرده
6226162261تخت

و لوازم  هاي تخصصی لوازم نصبی، لوازم ثابت فروشی فروشگاه خدمات خرده
6226262262بهداشتی سرامیکی ثابت

6226362263پوش هاي تخصصی کاغذ دیواري و کف فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي تخصصی رنگ شیمیایی، روغن جال و  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6226462264الک الکل

6226562265ابزار دستیافزار و  هاي تخصصی سخت فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي تخصصی کودهاي شیمیایی و  فروشی فروشگاه خدمات خرده

6227262272شیمیایی -محصوالت زراعی

*6227362273هاي تخصصی محصوالت دارویی فروشی فروشگاه خدمات خرده

,*6227462273هاي تخصصی کاالهاي پزشکی و ارتوپدي فروشی فروشگاه خدمات خرده
62274

هاي تخصصی عطرها، اقالم آرایشی و  فروشی فروشگاه خدمات خرده
6227562275هاي دستشویی و حمام صابون

6227662276هاي تخصصی مواد تمیزکننده فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي تخصصی وسایل نقلیه موتوري،  فروشی فروشگاه خدمات خرده
6228162281اتومبیل و قطعات و لوازم جانبیموتورسیکلت، 

هاي تخصصی سایر وسایل حمل و نقل،  فروشی فروشگاه خدمات خرده
6228262282جز دوچرخه به

ها و تجهیزات اداري  هاي تخصصی ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده
6228362283دفتري/شامل مبلمان اداري

هاي  هاي تخصصی کامپیوترها و بسته فروشگاهفروشی  خدمات خرده
6228462284افزاري نرم

هاي تخصصی تجهیزات الکترونیک و  فروشی فروشگاه خدمات خرده
*6228562289ها مخابراتی و قطعات آن

آالت و تجهیزات  هاي تخصصی ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده
6228662285تراکتورکشاورزي، زمین چمن و باغ، شامل 
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آالت و تجهیزات  هاي تخصصی ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده

6228762286مهندسی معدن و عمران

آالت و تجهیزات  هاي تخصصی سایر ماشین فروشی فروشگاه خدمات خرده
6228862287ها تخصصی و ملزومات کاربري آن

آالت و تجهیزات  تخصصی سایر ماشینهاي  فروشی فروشگاه خدمات خرده
*6228962289بندي نشده در جاي دیگر طبقه

هاي جامد، مایع و  هاي تخصصی سوخت فروشی فروشگاه خدمات خرده
6229162291گازي و محصوالت مرتبط

6229462294هاي تخصصی کاغذ و مقوا فروشی فروشگاه خدمات خرده
هاي تخصصی مواد معدنی غیر فلزي و سایر  فروشگاهفروشی  خدمات خرده

6229962299بندي نشده در جاي دیگر محصوالت طبقه

هاي  ها و میوه اي یا اینترنتی دانه نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6231162311روغنی، بذرها و غذاي حیوانات

6231262312ها و گیاهان اینترنتی، گلاي یا  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
اي یا اینترنتی حیوانات زنده،  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده

6231462314شامل حیوانات خانگی

6231562315اي یا اینترنتی پوست و چرم نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
اي یا اینترنتی مواد خام  نامه سفارشفروشی از طریق  خدمات خرده

6231962319بندي نشده در جاي دیگر کشاورزي، طبقه

ها و  اي یا اینترنتی میوه نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6232162321جات سبزي

اي یا اینترنتی محصوالت لبنی،  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6232262322هاي خوراکی ها و چربی روغنتخم ماکیان و 

اي یا اینترنتی گوشت، ماکیان و  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6232362323شکار

اي یا اینترنتی ماهی و دیگر  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6232462324غذاهاي دریایی

اي یا اینترنتی تولیدات قنادي  نامه سفارشفروشی از طریق  خدمات خرده
6232562325و نانوایی...) نبات، تافی و  نقل، نبات، آب(

6232662326ها اي یا اینترنتی نوشیدنی نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
اي یا اینترنتی قهوه، چاي و  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده

6232762327ها ادویه

6232862328اي یا اینترنتی محصوالت توتونی نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
اي یا اینترنتی محصوالت غذایی  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده

6232962329بندي نشده در جاي دیگر طبقه

6233162331نخ و پارچهاي یا اینترنتی  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
اي یا اینترنتی مالفه، پرده، پرده  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده

6233262332اي مورد استفاده در منزل تور و اقالم مختلف پارچه
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اي،  اي یا اینترنتی اجناس پارچه نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده

6233362333اي اقالم فرعی پارچهاجناس تهیه شده از خز و 

6233462334اي یا اینترنتی پاپوش نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6234162341اي یا اینترنتی مبلمان منزل نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
و اي یا اینترنتی تجهیزات رادیو  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده

*6234262342هاي صوتی و تصویري ضبط شده ها و تیپ تلویزیون و دیسک

6234362343اي یا اینترنتی اقالم روشنایی نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6234462344اي یا اینترنتی لوازم منزل نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
اي یا اینترنتی انواع وسایل پخت  نامه سفارش فروشی از طریق خدمات خرده

و پز، کارد و چنگال و قاشق، ظروف سفالی، بلوري، چینی و سرامیکی مورد 
استفاده در منزل

6234562345

اي یا اینترنتی کارهاي حصیري،  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6234662346اشیاي چوبیاي، انواع بشکه و چلیک و سایر  پنبه کارهاي چوب

اي یا اینترنتی کتاب، روزنامه،  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
,6235162351افزار مجله و نوشت

62342*
اي یا اینترنتی وسایل عکاسی و  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده

6235262352و ابزار دقیق) چشمی(اپتیکی 

اي یا اینترنتی بازي و  نامه فروشی از طریق سفارش خردهخدمات 
6235362353بازي اسباب

اي یا اینترنتی ساعت مچی،  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6235462354ساعت دیواري و رومیزي و جواهرات

اي یا اینترنتی کاالهاي ورزشی  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6235562355)شامل دوچرخه(

اي یا اینترنتی کاالهاي چرمی و  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6235662356لوازم سفر

اي یا اینترنتی کاالهاي مصرفی  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
62359بندي نشده در جاي دیگر گوناگون طبقه

62342*,
62349,
62359

اي یا اینترنتی لوازم ساختمانی و  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6236162361شیشه تخت

اي یا اینترنتی لوازم نصبی، لوازم  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6236262362ثابت و لوازم بهداشتی سرامیکی ثابت

اینترنتی کاغذ دیواري و اي یا  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6236362363پوش کف

اي یا اینترنتی رنگ شیمیایی،  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6236462364روغن جال و الک الکل

افزار و ابزار  اي یا اینترنتی سخت نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6236562365دستی
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اي یا اینترنتی کودهاي  نامه از طریق سفارشفروشی  خدمات خرده

6237262372شیمیایی -شیمیایی و محصوالت زراعی

*6237362373اي یا اینترنتی محصوالت دارویی نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
اي یا اینترنتی کاالهاي پزشکی  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده

,*6237462373و ارتوپدي
62374

اي یا اینترنتی عطرها، اقالم  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6237562375هاي دستشویی و حمام آرایشی و صابون

6237662376اي یا اینترنتی مواد تمیزکننده نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
یا اینترنتی وسایل نقلیه اي  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده

6238162381موتوري، موتورسیکلت، اتومبیل و قطعات و لوازم جانبی

اي یا اینترنتی سایر وسایل حمل  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6238262382جز دوچرخه و نقل، به

ها و  اي یا اینترنتی ماشین نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6238362383دفتري/تجهیزات اداري شامل مبلمان اداري

اي یا اینترنتی کامپیوترها و  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6238462384افزاري هاي نرم بسته

اي یا اینترنتی تجهیزات  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
*6238562389ها الکترونیک و مخابراتی و قطعات آن

آالت و  اي یا اینترنتی ماشین نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6238662385تجهیزات کشاورزي، زمین چمن و باغ، شامل تراکتور

آالت و  اي یا اینترنتی ماشین نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6238762386تجهیزات مهندسی معدن و عمران

آالت  اي یا اینترنتی سایر ماشین نامه فروشی از طریق سفارش خردهخدمات 
6238862387ها و تجهیزات تخصصی و ملزومات کاربري آن

آالت  اي یا اینترنتی سایر ماشین نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
*6238962389بندي نشده در جاي دیگر و تجهیزات طبقه

هاي  اي یا اینترنتی سوخت نامه از طریق سفارشفروشی  خدمات خرده
6239162391جامد، مایع و گازي و محصوالت مرتبط

6239462394اي یا اینترنتی کاغذ و مقوا نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
اي یا اینترنتی مواد معدنی غیر  نامه فروشی از طریق سفارش خدمات خرده
6239962399بندي نشده در جاي دیگر محصوالت طبقهفلزي و سایر 

هاي روغنی، بذرها  ها و میوه فروشی غیر فروشگاهی دانه سایر خدمات خرده
6241162411و غذاي حیوانات

6241262412ها و گیاهان فروشی غیر فروشگاهی، گل سایر خدمات خرده
حیوانات زنده، شامل حیوانات فروشی غیر فروشگاهی  سایر خدمات خرده

6241462414خانگی

6241562415فروشی غیر فروشگاهی پوست و چرم سایر خدمات خرده
6241962419بندي  فروشی غیر فروشگاهی مواد خام کشاورزي، طبقه سایر خدمات خرده
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نشده در جاي دیگر
6242162421جات سبزيها و  فروشی غیر فروشگاهی میوه سایر خدمات خرده
فروشی غیر فروشگاهی محصوالت لبنی، تخم ماکیان و  سایر خدمات خرده

6242262422هاي خوراکی ها و چربی روغن

6242362423فروشی غیر فروشگاهی گوشت، ماکیان و شکار سایر خدمات خرده
6242462424دریایی فروشی غیر فروشگاهی ماهی و دیگر غذاهاي سایر خدمات خرده
نقل، نبات، (فروشی غیر فروشگاهی تولیدات قنادي  سایر خدمات خرده

6242562425و نانوایی...) نبات، تافی و  آب

6242662426ها فروشی غیر فروشگاهی نوشیدنی سایر خدمات خرده
6242762427ها فروشی غیر فروشگاهی قهوه، چاي و ادویه سایر خدمات خرده
6242862428فروشی غیر فروشگاهی محصوالت توتونی سایر خدمات خرده
بندي  فروشی غیر فروشگاهی محصوالت غذایی طبقه سایر خدمات خرده
6242962429نشده در جاي دیگر

6243162431فروشی غیر فروشگاهی نخ و پارچه سایر خدمات خرده
فروشی غیر فروشگاهی مالفه، پرده، پرده تور و اقالم  خردهسایر خدمات 
6243262432اي مورد استفاده در منزل مختلف پارچه

اي، اجناس تهیه  فروشی غیر فروشگاهی اجناس پارچه سایر خدمات خرده
6243362433اي شده از خز و اقالم فرعی پارچه

6243462434پاپوشفروشی غیر فروشگاهی  سایر خدمات خرده
6244162441فروشی غیر فروشگاهی مبلمان منزل سایر خدمات خرده
فروشی غیر فروشگاهی تجهیزات رادیو و تلویزیون و  سایر خدمات خرده

*6244262442هاي صوتی و تصویري ضبط شده ها و تیپ دیسک

6244362443فروشی غیر فروشگاهی اقالم روشنایی سایر خدمات خرده
6244462444فروشی غیر فروشگاهی لوازم منزل سایر خدمات خرده
فروشی غیر فروشگاهی انواع وسایل پخت و پز، کارد و  سایر خدمات خرده

چنگال و قاشق، ظروف سفالی، بلوري، چینی و سرامیکی مورد استفاده در 
منزل

6244562445

فروشگاهی کارهاي حصیري، کارهاي فروشی غیر  سایر خدمات خرده
6244662446اي، انواع بشکه و چلیک و سایر اشیاي چوبی پنبه چوب

فروشی غیر فروشگاهی کتاب، روزنامه، مجله و  سایر خدمات خرده
,6245162451افزار نوشت

62442*
فروشی غیر فروشگاهی وسایل عکاسی و اپتیکی  سایر خدمات خرده

6245262452ابزار دقیقو ) چشمی(

6245362453بازي فروشی غیر فروشگاهی بازي و اسباب سایر خدمات خرده
فروشی غیر فروشگاهی ساعت مچی، ساعت دیواري و  سایر خدمات خرده
6245462454رومیزي و جواهرات

6245562455شامل (فروشی غیر فروشگاهی کاالهاي ورزشی  سایر خدمات خرده
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)دوچرخه

6245662456فروشی غیر فروشگاهی کاالهاي چرمی و لوازم سفر سایر خدمات خرده

فروشی غیر فروشگاهی کاالهاي مصرفی گوناگون  سایر خدمات خرده
62459بندي نشده در جاي دیگر طبقه

62442*,
62449,
62459

6246162461ساختمانی و شیشه تختفروشی غیر فروشگاهی لوازم  سایر خدمات خرده
فروشی غیر فروشگاهی لوازم نصبی، لوازم ثابت و لوازم  سایر خدمات خرده

6246262462بهداشتی سرامیکی ثابت

6246362463پوش فروشی غیر فروشگاهی کاغذ دیواري و کف سایر خدمات خرده
شیمیایی، روغن جال و فروشی غیر فروشگاهی رنگ  سایر خدمات خرده

6246462464الک الکل

6246562465افزار و ابزار دستی فروشی غیر فروشگاهی سخت سایر خدمات خرده
فروشی غیر فروشگاهی کودهاي شیمیایی و محصوالت  سایر خدمات خرده

6247262472شیمیایی -زراعی

*6247362473داروییفروشی غیر فروشگاهی محصوالت  سایر خدمات خرده

,*6247462473فروشی غیر فروشگاهی کاالهاي پزشکی و ارتوپدي سایر خدمات خرده
62474

فروشی غیر فروشگاهی عطرها، اقالم آرایشی و  سایر خدمات خرده
6247562475هاي دستشویی و حمام صابون

6247662476تمیزکنندهفروشی غیر فروشگاهی مواد  سایر خدمات خرده
فروشی غیر فروشگاهی وسایل نقلیه موتوري،  سایر خدمات خرده

6248162481موتورسیکلت، اتومبیل و قطعات و لوازم جانبی

جز  فروشی غیر فروشگاهی سایر وسایل حمل و نقل، به سایر خدمات خرده
6248262482دوچرخه

ها و تجهیزات اداري  فروشگاهی ماشینفروشی غیر  سایر خدمات خرده
6248362483دفتري/شامل مبلمان اداري

هاي  فروشی غیر فروشگاهی کامپیوترها و بسته سایر خدمات خرده
6248462484افزاري نرم

فروشی غیر فروشگاهی تجهیزات الکترونیک و مخابراتی  سایر خدمات خرده
*6248562489ها و قطعات آن

آالت و تجهیزات  فروشی غیر فروشگاهی ماشین سایر خدمات خرده
6248662485کشاورزي، زمین چمن و باغ، شامل تراکتور

آالت و تجهیزات  فروشی غیر فروشگاهی ماشین سایر خدمات خرده
6248762486مهندسی معدن و عمران

تجهیزات  آالت و فروشی غیر فروشگاهی سایر ماشین سایر خدمات خرده
6248862487ها تخصصی و ملزومات کاربري آن

آالت و تجهیزات  فروشی غیر فروشگاهی سایر ماشین سایر خدمات خرده
*6248962489بندي نشده در جاي دیگر طبقه
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هاي جامد، مایع و گازي  فروشی غیر فروشگاهی سوخت سایر خدمات خرده
6249162491و محصوالت مرتبط

6249462494فروشی غیر فروشگاهی کاغذ و مقوا سایر خدمات خرده
فروشی غیر فروشگاهی مواد معدنی غیر فلزي و سایر  سایر خدمات خرده

6249962499بندي نشده در جاي دیگر محصوالت طبقه

هاي  ها و میوه فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، دانه خدمات خرده
6251162511بذرها و غذاي حیواناتروغنی، 

6251262512ها و گیاهان فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، گل خدمات خرده
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، حیوانات زنده، شامل  خدمات خرده

6251462514حیوانات خانگی

6251562515قرارداد معین، پوست و چرمفروشی بر مبناي مبلغ یا  خدمات خرده
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، مواد خام کشاورزي،  خدمات خرده

6251962519بندي نشده در جاي دیگر طبقه

6252162521جات ها و سبزي فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، میوه خدمات خرده
مبناي مبلغ یا قرارداد معین، محصوالت لبنی، فروشی بر  خدمات خرده

6252262522هاي خوراکی ها و چربی تخم ماکیان و روغن

فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، گوشت، ماکیان و  خدمات خرده
6252362523شکار

فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، ماهی و دیگر غذاهاي  خدمات خرده
6252462524دریایی

نقل، (فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، تولیدات قنادي  خدمات خرده
6252562525و نانوایی...) نبات، تافی و  نبات، آب

6252662526ها فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، نوشیدنی خدمات خرده
6252762527ها قرارداد معین، قهوه، چاي و ادویهفروشی بر مبناي مبلغ یا  خدمات خرده
6252862528فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، محصوالت توتونی خدمات خرده
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، محصوالت غذایی  خدمات خرده

6252962529بندي نشده در جاي دیگر طبقه

6253162531بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، نخ و پارچهفروشی  خدمات خرده
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، مالفه، پرده، پرده تور  خدمات خرده

6253262532اي مورد استفاده در منزل و اقالم مختلف پارچه

اي،  فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، اجناس پارچه خدمات خرده
6253362533اي اجناس تهیه شده از خز و اقالم فرعی پارچه

6253462534فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، پاپوش خدمات خرده
6254162541فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، مبلمان منزل خدمات خرده
تجهیزات رادیو و فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین،  خدمات خرده

*6254262542هاي صوتی و تصویري ضبط شده ها و تیپ تلویزیون و دیسک

6254362543فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، اقالم روشنایی خدمات خرده
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6254462544فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، لوازم منزل خدمات خرده
بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، انواع وسایل پخت و  فروشی خدمات خرده

پز، کارد و چنگال و قاشق، ظروف سفالی، بلوري، چینی و سرامیکی مورد 
استفاده در منزل

6254562545

فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کارهاي حصیري،  خدمات خرده
6254662546یاي چوبیاي، انواع بشکه و چلیک و سایر اش پنبه کارهاي چوب

فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کتاب، روزنامه، مجله  خدمات خرده
,6255162551افزار و نوشت

62542*
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، وسایل عکاسی و  خدمات خرده

6255262552و ابزار دقیق) چشمی(اپتیکی 

6255362553بازي بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، بازي و اسبابفروشی  خدمات خرده
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، ساعت مچی، ساعت  خدمات خرده

6255462554دیواري و رومیزي و جواهرات

فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کاالهاي ورزشی  خدمات خرده
6255562555)شامل دوچرخه(

فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کاالهاي چرمی و  خدمات خرده
6255662556لوازم سفر

فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کاالهاي مصرفی  خدمات خرده
62559بندي نشده در جاي دیگر گوناگون طبقه

62542*,
62549,
62559

مبلغ یا قرارداد معین، لوازم ساختمانی و فروشی بر مبناي  خدمات خرده
6256162561شیشه تخت

فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، لوازم نصبی، لوازم  خدمات خرده
6256262562ثابت و لوازم بهداشتی سرامیکی ثابت

فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کاغذ دیواري و  خدمات خرده
6256362563پوش کف

فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، رنگ شیمیایی، روغن  خدمات خرده
6256462564جال و الک الکل

افزار و ابزار  فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، سخت خدمات خرده
6256562565دستی

شیمیایی و فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کودهاي  خدمات خرده
6257262572شیمیایی -محصوالت زراعی

*6257362573فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، محصوالت دارویی خدمات خرده
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کاالهاي پزشکی و  خدمات خرده

,*6257462573ارتوپدي
62574

مبلغ یا قرارداد معین، عطرها، اقالم آرایشی فروشی بر مبناي  خدمات خرده
6257562575هاي دستشویی و حمام و صابون

6257662576فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، مواد تمیزکننده خدمات خرده
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فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، وسایل نقلیه موتوري،  خدمات خرده

6258162581قطعات و لوازم جانبیموتورسیکلت، اتومبیل و 

فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین سایر وسایل حمل و  خدمات خرده
6258262582جز دوچرخه نقل، به

ها و تجهیزات  فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، ماشین خدمات خرده
6258362583دفتري/اداري شامل مبلمان اداري

فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کامپیوترها و  خردهخدمات 
6258462584افزاري هاي نرم بسته

فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، تجهیزات الکترونیک  خدمات خرده
*6258562589ها و مخابراتی و قطعات آن

آالت و  ماشینفروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین،  خدمات خرده
6258662585تجهیزات کشاورزي، زمین چمن و باغ، شامل تراکتور

آالت و  فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، ماشین خدمات خرده
6258762586تجهیزات مهندسی معدن و عمران

آالت و  فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، سایر ماشین خدمات خرده
6258862587ها تخصصی و ملزومات کاربري آنتجهیزات 

آالت و  فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، سایر ماشین خدمات خرده
*6258962589بندي نشده در جاي دیگر تجهیزات طبقه

هاي جامد،  فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، سوخت خدمات خرده
6259162591مایع و گازي و محصوالت مرتبط

6259462594فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، کاغذ و مقوا خدمات خرده
فروشی بر مبناي مبلغ یا قرارداد معین، مواد معدنی غیر  خدمات خرده

6259962599بندي نشده در جاي دیگر فلزي و سایر محصوالت طبقه

63111631105510داري روزانه واحد، با خدمات خانهخدمات جا دادن مسافران در اتاق یا 

,*6311263191داري روزانه خدمات خانه  خدمات جا دادن مسافران در اتاق یا واحد، بدون
63192*

5510

,*6311363191خدمات جا دادن مسافران در اتاق یا واحد، در امالک اشتراک زمانی
63192*

5510

,6311463193هاي چند نفري مسافران در اتاقخدمات جا دادن 
63199*

5510

63120631955520خدمات اردوگاهی

,*6313063191خدمات تفریحی و توریستی در اردوگاه
631945520

5590*6321063199هاي محصلین خدمات جا دادن به محصلین در اتاق یا واحد در اقامتگاه
هاي کارگري یا  اتاق یا واحد به کارگران در اقامتگاهخدمات جا دادن در 

5590*6322063199ها اردوگاه

5590*6329063199بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات جا دادن در اتاق یا واحد طبقه
63310632105610خدمات ارائه غذا همراه با خدمات رستورانی کامل
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63320632205610محدودخدمات ارائه غذا با خدمات 
5621*6339163230ها خدمات ارائه غذا در مراسم

5629*6339263230خدمات ارائه غذا به مجریان حمل و نقل بر مبناي قرارداد
5629*6339363230سایرخدمات ارائه غذا بر مبناي قرارداد

63399632905610سایرخدمات ارائه غذا
63400633005630ارائه نوشیدنیخدمات 

4921*6411164212خدمات حمل مسافر ریلی شهر و حومه
64112643114921ریزي شده اي شهر و حومه برنامه خدمات حمل مسافر جاده

64113641004921صورت ترکیبی خدمات حمل مسافر شهر و حومه به
64114643124922اي ویژه محلی خدمات حمل مسافر جاده

64115643214922ها خدمات تاکسی
64116643224922اي خودروهاي مسافري همراه با متصدي خدمات اجاره

اي که توسط انسان یا  اي مسافر توسط وسایل نقلیه خدمات حمل جاده
64117643244922شود حیوان کشیده می

4922*6411864323هاي دربستی اتوبوسخدمات محلی بدون برنامه قبلی 

,*6411964319بندي نشده در جاي دیگر سایرخدمات انتقال زمینی مسافران، طبقه
643294922

64121652115021خدمات انتقال مسافر از مسیرهاي آبی داخلی توسط لنج
5021*6412265219خدمات انتقال مسافر از مسیرهاي آبی داخلی توسط قایق تفریحی

5021*6412965219سایرخدمات انتقال مسافر از مسیرهاي آبی داخلی
4911*6413164212خدمات تفریحی توسط خطوط ریلی

4922*6413264319جز توسط ریل خدمات تفریحی زمینی، به

*6413365219خدمات حمل تفریحی روي آب
5011 ,
5021

5110*6413466120هواییخدمات تفریحی 
64210642114911خدمات حمل مسافر بین شهري ریلی
64221643134922ریزي شده اي برنامه خدمات حمل مسافر بین شهري جاده
64222643144922ریزي شده ویژه اي برنامه خدمات حمل مسافر بین شهري جاده
4922*6422364323نشده توسط اتوبوسریزي  خدمات حمل مسافت طوالنی برنامه

64231651115011هاي ساحلی و فراساحلی توسط لنج خدمات حمل مسافر در آب
هاي ساحلی و فراساحلی توسط کشتی  خدمات حمل مسافر در آب

5011*6423265119تفریحی

5011*6423965119هاي ساحلی و فراساحلی سایرخدمات حمل مسافر در آب
5110*6424166110خدمات حمل مسافر با پروازهاي داخلی عادي

5110*6424266120خدمات حمل مسافر با پروازهاي داخلی فوق برنامه
5110*6424366110المللی خدمات حمل مسافر با پروازهاي عادي بین

5110*6424466120المللی خدمات حمل مسافر با پروازهاي فوق برنامه بین
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5110*6425066300خدمات حمل مسافر در فضا

65111643314923دار اي بار توسط وسایل نقلیه یخچال خدمات حمل جاده
65112643324923)تانکر(اي بار توسط کامیون یا تریلی تانک دار  خدمات حمل جاده
65113643334923اي کانتینرهاي استاندارد خدمات حمل جاده
اي که توسط انسان یا حیوان  اي بار با وسایل نقلیه خدمات حمل جاده

65114643344923شود کشیده می

65115643354923اداره/خدمات نقل مکان مبلمان و سایر اثاث منزل و دفتر
65116643364923ها ها و بسته اي نامه خدمات حمل جاده
4923*6511764339اي خشک فلهاي بار  خدمات حمل جاده
4923*6511864339اي حیوانات زنده خدمات حمل جاده

4923*6511964339اي بار سایرخدمات حمل جاده
65121642214912دار هاي یخچال خدمات حمل ریلی بار توسط واگن
65122642224912هاي تانکر خدمات حمل ریلی بار توسط واگن

65123642234912خدمات حمل ریلی کانتینرهاي استاندارد
65124642244912ها ها و بسته خدمات حمل ریلی نامه

4912*6512564229اي خشک خدمات حمل ریلی بار فله
4912*6512664229خدمات حمل ریلی حیوانات زنده

4912*6512964229سایرخدمات حمل ریلی بار
65131644104930خدمات انتقال نفت خام و گاز طبیعی از طریق خط لوله

65139644904930خدمات انتقال سایر کاالها از طریق خط لوله
65211651215012دار هاي ساحلی و دریا توسط شناورهاي سردخانه خدمات حمل بار در آب
65212651225012هاي تانکر کشتیهاي ساحلی و دریا توسط  خدمات حمل بار در آب

هاي ساحلی و  هاي کانتینر بر در آب خدمات حمل کانتینر توسط کشتی
65213651235012دریا

,6521965129هاي ساحلی و دریا سایرخدمات حمل بار در آب
65140*

5012

65221652215022دار هاي داخلی توسط شناورهاي سردخانه خدمات حمل بار در آب
65222652225022هاي داخلی توسط تانکرها خدمات حمل بار در آب

,6522965229هاي داخلی سایرخدمات حمل بار در آب
65240*

5022

65311662105120ها از طریق هوا ها و بسته خدمات حمل نامه
5120*6532066300خدمات حمل بار در فضا

4922*6601164323اتوبوس با متصدیانخدمات کرایه 
66012643504923خدمات کرایه کامیون با متصدي

هاي  خدمات کرایه شناور مسافري با متصدي براي حمل و نقل در آب
5011*6602165130ساحلی و فراساحلی

5012*6602265130هاي ساحلی  خدمات کرایه شناور باري با متصدي براي حمل و نقل در آب
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فراساحلیو 

هاي داخلی با  خدمات کرایه شناور مسافري براي حمل و نقل در آب
5021*6602365230متصدي

5022*6602465230هاي داخلی خدمات کرایه شناور باري با خدمه براي حمل و نقل در آب
5110*6603166400خدمات کرایه هواپیماي مسافري با متصدي

5120*6603266400خدمات کرایه هواپیماي باري با متصدي
67110671105224خدمات جا به جایی کانتینر

67190671905224سایرخدمات جا به جایی بار و بار مسافر
67210672105210خدمات انبار کردن کاالهاي سرد یا منجمد

67220672205210صورت انبوه بهخدمات انبار کردن مایعات یا گازها 
67290672905210سایرخدمات انبار کردن و انبارداري

67310642305221هاي قطار کشیدن واگن خدمات به جلو راندن و یدک
67390674005221سایرخدمات پشتیبانی براي حمل و نقل ریلی

67410675105221هاي اتوبوس خدمات پایانه
67420675205221ها ها و تونل ها، پل خدمات اداره بزرگراه

67430675305221ها خدمات پارکینگ
5221*6744067590کشی خودروهاي عمومی و شخصی خدمات یدک

5221*6749067590اي سایر خدمات پشتیبانی براي حمل و نقل جاده
هاي ساحلی و  ، در آب)جا به جایی بارجز  به(ها  راه خدمات اداره بنادر و آب

*6751167300دریا
, 67610*

5222

*6751267300)جز جا به جایی بار به(هاي داخلی  راه خدمات اداره آب
, 67610*

5222

هاي ساحلی و  خدمات راهنمایی و کمک به لنگر انداختن شناورها در آب
5222*6752167620دریا

5222*6752267620هاي داخلی و کمک به لنگر انداختن شناورها در آبخدمات راهنمایی 

*6753165140هاي ساحلی و دریا ها در آب خدمات نجات و دوباره شناورسازي کشتی
, 67630*

5222

*6753265240هاي داخلی ها در آب خدمات نجات و دوباره شناورسازي کشتی
, 67630*

5222

67590676905222پشتیبانی براي حمل و نقل دریاییسایرخدمات 
67610677105223)جز جا به جایی بار به(خدمات اداره کردن فرودگاه 
67620677205223خدمات کنترل ترافیک هوایی

5223*6763067790سایرخدمات پشتیبانی براي حمل ونقل هوایی
5223*6764067790فضاییخدمات پشتیبانی براي حمل ونقل 

67910679105229هاي حمل بار و سایرخدمات حمل بار خدمات بنگاه

*6799067300بندي نشده در جاي دیگر سایرخدمات پشتیبانی حمل و نقل طبقه
, 67990

5221 ,
5229
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, 86210*

68111681115310ها خدمات پستی مرتبط با نامه
68112681125310هاي پستی با بستهخدمات پستی مرتبط 

68113681135310خدمات پیشخوان دفتر پست
68119681195310سایرخدمات پستی

*6812064340خدمات پیک
, 681205320

5320*6813064340خدمات تحویل محلی
69111691113510توزیع برق
69112691123510انتقال برق

69120691203520 اصلی  هاي لوله  گاز از طریق  توزیع  خدمات
69210692103600هاي اصلی خدمات توزیع آب، غیر از بخار و آب گرم، از طریق لوله

69220692203530هاي اصلی خدمات توزیع بخار و آب گرم از طریق لوله
69230692103600)فرماصورت خود  به(جز از طریق لوله  توزیع آب، به

7-           
71110711006411داري مرکزي خدمات بانک

71121711006419سازمانی/گذاران شرکتی و نهادي خدمات سپرده به سپرده
71122711006419گذاران خدمات سپرده به سایر سپرده

*7113171100اي براي ملک مسکونی خدمات وام وثیقه
6419 ,
6492

*7113271100اي براي ملک غیر مسکونی خدمات وام وثیقه

*7113371100خدمات وام غیر رهنی شخصی براي اهداف غیر تجاري
6419 ,
6492

*7113471100خدمات وام کارت اعتباري
6419 ,
6492

*7113571100رهنی براي اهداف تجاريخدمات وام غیر 
6419 ,
6492

*7113971100سایر خدمات واگذاري اعتبار
6419 ,
6492

71140711006491مایملک/خدمات اجاره مالی
گذاري، خدمات بیمه و خدمات  داري سرمایه جز بانک سایر خدمات مالی، به

71190711006499مستمري 

71200711006499گذاري سرمایهداري  خدمات بانک
71311713116511خدمات بیمه عمر

71312713116530خدمات مستمري انفرادي
71313713126530خدمات مستمري گروهی

71321713206511خدمات بیمه فوت و قطع عضو در اثر حادثه 
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, 71322713206511خدمات بیمه بهداشت و درمان
6512

71331713316512خدمات بیمه وسایل نقلیه موتوري
71332713326512خدمات بیمه وسایل نقلیه دریایی، هوایی و سایر

71333713336512خدمات بیمه بار
71334713346512ها خدمات بیمه سایر دارایی

71335713356512خدمات بیمه تعهدات عمومی
71336713366512اعتبار و ضمانتخدمات بیمه 

71337713206512خدمات بیمه سفر
71339713396512اي غیر بیمه عمر سایر خدمات بیمه

71410714106520خدمات بیمه اتکایی عمر
71420714206520هاي حوادث و بهداشت و درمان  خدمات بیمه اتکایی بیمه

7143171306520وسایل نقلیه موتوريخدمات بیمه اتکایی 
7143271306520خدمات بیمه اتکایی وسایل نقلیه دریایی، هوایی و سایر

7143371306520خدمات بیمه اتکایی بار
7143471306520ها خدمات بیمه اتکایی سایر دارایی

7143571306520خدمات بیمه اتکایی تعهدات عمومی
7143671306520بیمه اتکایی اعتبار و ضمانت خدمات

7143971306520سایر خدمات بیمه اتکایی غیر عمر
71511715116619خدمات ادغام و تملک

71512715126619خدمات مالیه شرکتی و سرمایه مخاطره آمیز
71519715196619گذاري داري سرمایه سایر خدمات مرتبط با بانک

71521715216612گري اوراق بهادار   خدمات واسطه
71522715226612گري کاالها  خدمات واسطه

71523715236619خدمات پردازش و کلر معامالت اوراق بهادار
71530715316630جز صندوق بازنشستگی  هاي اسنادي به خدمات مدیریت دارایی

71541715326619خدمات امانی
71542715336619خدمات امانت داري

71551715416611خدمات اجرایی بازارهاي مالی
71552715426611خدمات انضباطی بازارهاي مالی 
71559715496611سایر خدمات اداره بازارهاي مالی

71591715516619اي مالی خدمات مشاوره
71592715526619خدمات ارزي

7159371100,7خدمات پردازش معامالت مالی و کلر
15536619

71599715596619بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات جانبی خدمات مالی طبقه
71610716106622گري و نمایندگی بیمه خدمات واسطه
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71620716206621خدمات تعیین و تسویه مطالبات خسارت بیمه

71630716306629اي   خدمات محاسبات بیمه
71640715316630خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

71690716906629سایر خدمات جانبی بیمه و مقرري بازنشستگی
717016420هاي تابعه  داري سهام شرکت خدمات نگه
هاي  شرکت(ها  هاي تراست داري اوراق بهادار و سایر دارایی خدمات نگه

717026430ها و سایر نهادهاي مالی  و صندوق) امانی

72111721116810اي  خدمات کرایه یا اجاره امالک مسکونی شخصی یا اجاره
72112721126810اي  خدمات کرایه یا اجاره امالک غیر مسکونی شخصی یا اجاره

6810*7212172121هاي مسکونی  خدمات معامله ساختمان
6810*7212272122هاي غیر مسکونی خدمات معامله ساختمان

,*7212372121خدمات معامله امالک اشتراک زمانی
72122*

6810

72130721306810هاي خالی و تقسیم شده خدمات معامله زمین
جز  صورت کارمزدي یا قراردادي به مدیریت امالک مسکونی بهخدمات 

6820*7221172211امالک با مالکیت اشتراک زمانی

6820*7221272212صورت کارمزدي یا قراردادي  خدمات مدیریت امالک غیر مسکونی به

,*7221372211صورت کارمزدي یا قراردادي  خدمات مدیریت امالک اشتراک زمانی به
72212*

6820

جز امالک  صورت کارمزدي یا قراردادي، به هاي مسکونی به فروش ساختمان
6820*7222172221با مالکیت اشتراک زمانی

6820*7222272222صورت کارمزدي یا قراردادي هاي غیر مسکونی به خدمات فروش ساختمان

,*7222372221صورت کارمزدي یا قراردادي  فروش امالک اشتراک زمانی به
72222*

6820

72230722306820صورت کارمزدي یا قراردادي فروش زمین به
72240722406820صورت کارمزدي یا قراردادي خدمات ارزیابی امالک به

73111731117710کوچک بدون متصديهاي  خدمات اجاره یا کرایه خودروهاي سواري و ون
73112731127710سایر خدمات اجاره یا کرایه خودروهاي حمل و نقل کاال، بدون متصدي

73113731137730خدمات اجاره یا کرایه وسایل نقلیه ریلی، بدون متصدي
73114731147730خدمات اجاره یا کرایه سایر وسایل حمل و نقل زمینی بدون متصدي 

73115731157730خدمات اجاره یا کرایه شناور بدون متصدي
73115731157730خدمات اجاره یا کرایه هواپیما بدون متصدي
73116731167730خدمات اجاره یا کرایه هواپیما بدون متصدي

73117731177730خدمات اجاره یا کرایه کانتینر
73121731217730آالت و تجهیزات کشاورزي بدون متصدي کرایه ماشینخدمات اجاره یا 

73122731227730آالت و تجهیزات ساخت و ساز بدون متصدي خدمات اجاره یا کرایه ماشین
73123731237730بدون ) جز کامپیوتر به(ها و تجهیزات دفتري  خدمات اجاره یا کرایه ماشین
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متصدي

73124731247730یا کرایه کامپیوتر بدون متصديخدمات اجاره 
73125731257730خدمات اجاره یا کرایه تجهیزات مخابراتی بدون متصدي

آالت و تجهیزات بدون متصدي  خدمات اجاره یا کرایه سایر ماشین
73129731297730بندي نشده در جاي دیگر طبقه

رادیو، ضبط و پخش نوار ویدئو و وسایل و خدمات اجاره یا کرایه تلویزیون، 
73210732107729لوازم جانبی مربوطه

73220732207722خدمات اجاره یا کرایه نوار ویدئو و دیسک
73230732307729خدمات اجاره یا کرایه مبلمان و سایر لوازم خانگی
73240732407721خدمات اجاره یا کرایه وسایل تفریح و گذران وقت
73250732507729خدمات اجاره یا کرایه مالفه و روکش لوازم منزل
73260732607729خدمات اجاره یا کرایه پارچه، پوشاک و پاپوش

73270732707729آالت و تجهیزات خودکاربر  خدمات اجاره یا کرایه ماشین
73290732907729نشده در جاي دیگربندي  خدمات اجاره یا کرایه سایر اقالم طبقه

733115820افزار کامپیوتر خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از نرم
5812*7331273390خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از پایگاه اطالعات 

هاي اصلی محصوالت  خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از نسخه
7332073320تفننی، ادبی یا هنري 

5811 ,
5813 ,
5911,  

 5912 ,
5913 ,
5920 ,
9000

73330733307740خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از محصوالت تحقیق و توسعه
استفاده از نام تجاري و نمایندگی خدمات واگذاري امتیاز براي حق 

73340733407740)فرانشیز(انحصاري 

خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از نتایج اکتشاف و برآورد ذخایر 
7740*7335073390معدنی

هاي  دارایی/خدمات واگذاري امتیاز براي حق استفاده از سایر محصوالت
7740*7339073390فکري   

8-     
81111811107210خدمات تحقیق و توسعه تجربی در علوم فیزیکی

81112811207210شناسی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در شیمی و زیست
7210*8111981190هاي علوم طبیعی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در سایر شاخه

7210*8112181190تجربی در بیوتکنولوژيخدمات تحقیق و توسعه 
81129811307210هاي مهندسی و تکنولوژي خدمات تحقیق و توسعه تجربی در سایر بخش

81130811507210خدمات تحقیق و توسعه تجربی در علوم پزشکی و داروسازي
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81140811407210خدمات تحقیق و توسعه تجربی در علوم کشاورزي

7220*8121181210شناسی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در روان
81212812207220خدمات تحقیق و توسعه تجربی در حوزه اقتصاد
81213812307220خدمات تحقیق و توسعه تجربی در حوزه قانون

-*8121981240هاي علوم اجتماعی  خدمات تحقیق و توسعه تجربی در سایر شاخه
81290*

7220

7220*8122181240ها و ادبیات خدمات تحقیق و توسعه تجربی در حوزه زبان

-*8122981210هاي علوم انسانی خدمات تحقیق و توسعه تجربی در سایر شاخه
81290*

7220

 - 81300813007210اي خدمات تحقیق و توسعه تجربی چندرشته
7220

 - 814007210توسعه مستندات تحقیق و
7220

82110821116910خدمات مشاوره و وکالت حقوقی مرتبط با حقوق جزا

-8212082119هاي حقوق خدمات مشاوره و وکالت حقوقی مرتبط با سایر حوزه
821206910

82130821306910خدمات ثبت و تایید حقوقی
82191821916910خدمات داوري و حل اختالف 

82199821996910بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات حقوقی طبقه
82210822116920خدمات ممیزي مالی

82221داري خدمات حساب
82212-
82213-
82219

6920

82222822206920خدمات دفترداري
6920*8222385990خدمات لیست حقوق

-8231082310ها مالیاتی شرکتخدمات مشاوره و تهیه صورت 
823206920

82320823306920خدمات تهیه و تنظیم صورت مالیاتی فردي 
82400824007020خدمات ورشکستگی و وصول مطالبات
83111831117020گذاري خدمات مشاوره مدیریت در سیاست

83112831127020خدمات مشاوره مدیریت مالی
83113831137020خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی 

83114831147020خدمات مشاوره مدیریت بازاریابی
7020*8311583115هاي اجرایی خدمات مشاوره مدیریت فعالیت

خدمات مشاوره مدیریت زنجیره عرضه و سایر موارد خدمات مشاوره 
-*8311683115مدیریت

83119*
7020

7020*8311785960خدمات مدیریت روند فعالیت تجاري 
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831187010خدمات دفتر مرکزي
83121831217020خدمات روابط عمومی
83129831297020هاي تجاري سایر خدمات مشاوره

-*8313183141خدمات مشاوره آي تی
83142*

6202

83132خدمات پشتیبانی آي تی
83141*-
83149*-
83160

6202

6201*8314183142هاي کاربردي خدمات طراحی و ایجاد آي تی در زمینه برنامه
6202*8314283142خدمات طراحی و ایجاد آي تی در زمینه شبکه و سیستم

831435820)اصل(افزار اریجینال  نرم
6311*8315185960سایت خدمات میزبانی وب
6311*8315285960هاي کاربردي تأمین خدمات برنامه

6311*8315985960سایر خدمات تأمین میزبانی و زیرساخت آي تی
6202*8316183149خدمات مدیریت شبکه

83162831506202هاي کامپیوتري خدمات مدیریت سیستم
83190831907020هاي ساخت و ساز   جز خدمات مدیریت پروژه سایر خدمات مدیریت، به

7110*8321183211اي معماري خدمات مشاوره

83212هاي ساختمانی مسکونی خدمات معماري براي پروژه
83211*-
83212*-
83219*

7110

83213هاي ساختمانی غیر مسکونی خدمات معماري براي پروژه
83211*-
83212*-
83219*

7110

83214خدمات معماري احیاي تاریخی
83211*-
83212*-
83219*

7110

7110*8322183221ریزي شهري خدمات برنامه
7110*8322283221ریزي اراضی روستایی خدمات برنامه
7110*8322383221هاي تفصیلی مکان پروژه خدمات طرح

7110*8323183222)منظر(انداز  اي معماري چشم مشاورهخدمات 
7110*8323283222انداز خدمات معماري چشم

83310خدمات مشاوره مهندسی

83331-
83332-
83333
83339

7110

7110-8332183311هاي ساختمانی خدمات مهندسی براي پروژه
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83341-
83351
83391

83322هاي صنعتی و تولیدي پروژهخدمات مهندسی براي 

83313*-
83343*-
83353*-
83393*

7110

83323هاي حمل و نقل خدمات مهندسی براي پروژه

83312*-
83319*-
83342*
83349*-
83352*-
83359*
83392*-
83399*

7110

83324هاي برق   خدمات مهندسی براي پروژه

83313*-
83343*-
83353*-
83393*

7110

83325هاي مخابراتی و رادیو تلویزیونی مهندسی براي پروژه خدمات

83312*-
83319*-
83342*
83349*-
83352*-
83359*-
83392*-
83399*

7110

83326)خطرناک و غیر خطرناک(هاي مدیریت زباله  خدمات مهندسی براي پروژه

83312*-
83342*-
83352*-
83392*

7110

83327کشی آب و فاضالب تصفیه و زههاي  خدمات مهندسی براي پروژه

83312*-
83342*-
83352*-
83392*

7110

83329ها خدمات مهندسی براي سایر پروژه
83312*-
83319*-
83342*

7110
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83349*-
83352*-
83359*-
83392*-
83399*

83330هاي ساخت و ساز خدمات مدیریت پروژه براي پروژه

83321-
83322-
83323-
83329

7110

83411835107110شناسی و ژئوفیزیکی اي زمین خدمات مشاوره
83412835207110خدمات ژئوفیزیکی

834137110اکتشاف و ارزیابی مواد معدنی
83421835307110برداري خدمات نقشه

83422835407110خدمات تهیه نقشه
83430835507490بینی وضع هوا و هواشناسی خدمات پیش

83441835617120خدمات آزمایش و تحلیل ترکیب و خلوص
83442835627120هاي فیزیکی خدمات آزمایش و تحلیل ویژگی
83443835637120هاي تواما مکانیکی و الکتریکی خدمات آزمایش و تحلیل سیستم

83444835647120اي یا خیابانی   خدمات معاینه فنی وسایل نقلیه جاده
83449835697120سایر خدمات آزمایش و تحلیل فنی 

83510932107500پزشکی براي حیوانات خانگی خدمات دام
83520932207500ها پزشکی براي دام خدمات دام

83590932907500پزشکی سایر خدمات دام
83611836107310خدمات کامل تبلیغاتی

7310*8361283690نگاري مستقیم  خدمات بازاریابی مستقیم و نامه
7310*8361983690سایر خدمات تبلیغاتی

83620836207310صورت کارمزدي خدمات خرید یا فروش فضا یا زمان تبلیغات، به

 -83631836315812)غیر کارمزدي(خدمات فروش فضاي تبلیغات در نشریات 
5813

 -83632836326010)غیر کارمزدي(خدمات فروش زمان تبلیغات در تلویزیون و رادیو 
6020

8363383633)غیر کارمزدي(خدمات فروش فضاي تبلیغات در اینترنت 

5813-
5819- 
6311- 
6312

 -83639836395811خدمات فروش سایر موارد فضا و زمان تبلیغات
5812-
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7310

83700837007320خدمات بررسی بازار و نظرسنجی عمومی 
83811838117420خدمات عکاسی چهره یا ظاهر افراد

83812838127420خدمات عکاسی براي تبلیغات و امور مرتبط
83813838137420خدمات عکاسی رویدادها و فیلم یا ویدئوبرداري رویدادها

83814838147420خدمات عکاسی تخصصی
83815838157420خدمات مرمت و رتوش عکس

83819838197420سایر خدمات عکاسی
83820838207420خدمات پردازش عکس
83911834107410خدمات طراحی داخلی
7410*8391283490خدمات طراحی صنعتی

7410*8391983490سایر خدمات طراحی تخصصی
839207410ها هاي اصلی یا اریجینال طرح نمونه

83931831317490محیطی خدمات مشاوره زیست
83939831397490بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات مشاوره علمی و فنی طبقه

839405812هاي آمار و ارقام یا اطالعات هاي اصلی مجموعه نسخه
83950839107490خدمات ترجمه کتبی و شفاهی 

83960عالمت یا نام تجاري و امتیاز تجاري
83990839907490بندي نشده در جاي دیگر سایر انواع خدمات تخصصی، فنی و تجاري، طبقه

-84110841106110هاي حامل مخابراتی  خدمات شرکت
6120

84121841216110دسترسی و استفاده -خدمات تماس با تلفن ثابت
84122841226110خدمات ویژه تماس تلفنی -خدمات تماس با تلفن ثابت

 -84131841316120دسترسی و استفاده -خدمات مخابراتی موبایل
6130

-84132841326120خدمات ویژه تماس تلفنی -خدمات مخابراتی موبایل 
6130

8414084140خصوصیخدمات شبکه 

6110- 
6120- 
6130- 
6190

8415084150خدمات انتقال دیتا

6110- 
6120- 
6130- 
6190

 -84190841606110سایر خدمات مخابراتی
6120- 
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6130- 
6190

84210842106110خدمات ستون فقراتی اینترنت 

*8422184220خدمات دسترسی به اینترنت باند باریک

6110- 
6120- 
6130- 
6190

*8422284220خدمات دسترسی به اینترنت باند پهن

6110- 
6120- 
6130- 
6190

8429084290سایر خدمات مخابراتی اینترنتی

6110- 
6120- 
6130- 
6190

5811*8431184300هاي آنالین کتاب
5813*8431284300ها و نشریات ادواري آنالین  روزنامه

5812*8431384300هاي مکاتبات آنالین دفترهاي راهنما و فهرست
5920*8432184300خدمات دانلود موسیقی 

5920*8432284300شده  محتواي شنیداري استریم
5911*8433184300خدمات دانلود فیلم و سایر محصوالت دیداري

5911*8433284300شده محتواي دیداري استریم
5820*8434184300افزار سیستمی خدمات دانلود نرم

5820*8434284300هاي کاربردي دانلود برنامه
5820*8439184300هاي آنالین بازي یا گیم

5820*8439284300افزارهاي آنالین نرم
5819*8439384300ساالن محتواي آنالین مخصوص بزرگ

6312*8439484300)موتورهاي جست و جو(گردي  هاي وب ها یا درگاه پرتالمحتواي 
5819*8439984300بندي نشده در جاي دیگر سایر محتواهاي آنالین طبقه

84410844106391ها و نشریات ادواري هاي خبري به روزنامه خدمات آژانس
84420844206391هاي صوتی تصویري  هاي خبري به رسانه خدمات آژانس

84510845109101خدمات کتابخانه
84520845209101خدمات بایگانی

846116010هاي رادیویی  هاي اصلی برنامه نسخه
846126020هاي تلویزیونی  هاي اصلی برنامه نسخه

846216010هاي رادیویی  هاي کانال مجموعه برنامه
846226020هاي تلویزیونی هاي کانال مجموعه برنامه
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 -84631961606010هاي رادیویی و تلویزیونی خدمات پخش برنامه
6020

هاي رادیویی و تلویزیونی براي منازل، بسته  خدمات توزیع مجموعه برنامه
*8463284170برنامه پایه

6010- 
6020

هاي رادیویی و  برنامه براي منازل، بسته برنامه  خدمات توزیع مجموعه
*8463384170تلویزیونی انتخابی

6010- 
6020

هاي رادیویی و تلویزیونی براي منازل،  خدمات توزیع مجموعه برنامه
*8463484170پرداخت در ازاي هر تماشا

6010- 
6020

جست و جو براي استخدام مدیران یا جست و جوي استخدام با خدمات 
85111851117810پرداخت پیش

جز خدمات جست و جو براي استخدام  ، به)کار دائم(خدمات کاریابی 
85112851127810مدیران 

-*8512185123خدمات تأمین کارکنان قراردادي
85129*

7810

85122خدمات تأمین کارکنان موقت

85121*-
85122*-
85123*-
85124*-
85129*

7820

85123کارکنان دائمی و بلندمدت ) و پرداخت حقوق(خدمات تأمین 

85121*-
85122*-
85123*-
85124*-
85129*

7830

85124خدمات تأمین کار موقت قابل تبدیل به دائم  

85121*-
85122*-
85123*-
85124*-
85129*

7820

85125صورت استخدام مشترک  خدمات تأمین نیروي کار به

85121*-
85122*-
85123*-
85124*-
85129*

7830

85210852108030خدمات تحقیق و تجسس
85220852207490خدمات مشاوره امنیتی

85230852308020هاي امنیتی خدمات سیستم
85240852408010خدمات خودروهاي ضد گلوله 
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85250852508010خدمات حراست 

85290852908010سایر خدمات امنیتی
85310853108129)آفات(کنی  خدمات ضد عفونی کردن و ریشه

85320853208129ها خدمات تمیز کردن پنجره
85330853308121خدمات نظافت عمومی

85340853408129خدمات نظافت تخصصی
85400854008292بندي خدمات بسته

-*8551167811خدمات رزرو براي حمل و نقل هوایی 
67813*

7911

-*8551267811خدمات رزرو براي حمل و نقل ریلی 
67813*

7990

-*8551367811خدمات رزرو براي حمل و نقل با اتوبوس 
67813*

7990

-*8551467811اي  خدمات رزرو خودرو کرایه
67813*

7990

-*8551967811سایر خدمات ترتیبات حمل و نقل و رزرو کردن
67813*

7990

-*8552167811خدمات رزرو محل اقامت
67813*

7911- 
7990

7990*8552267813خدمات تبادل شراکت زمانی

-*8552367811)سفر دریایی تفریحی(خدمات رزرو براي کروز 
67813*

7911

-*8552467811خدمات رزرو براي تورهاي مسافرتی
67813*

7911

8230*8553167813هاي نمایش  خدمات رزرو براي مراکز همایش و سالن

کننده و تفریحی و سایر  هاي سرگرم خدمات رزرو بلیت رویدادها، برنامه
85539خدمات رزرو  

96230*-
96411*-
96421*-
96422*-
96520*-
96910*

7990

85540678127912خدمات مجریان تور
85550678207990خدمات راهنماهاي تور

7990*8556167813خدمات ارتقاي صنعت توریسم
7990*8556267813رسانی به بازدیدکنندگان خدمات اطالع

85910859108291خدمات تهیه و تسلیم گزارش اعتبار 
85920859208291هاي وصول خدمات بنگاه
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85931859318220خدمات مرکز سفارشات تلفنی
85939859398220سایر خدمات پشتیبانی تلفنی

8211*8594085990خدمات اداري مختلط
85951859408219برداري خدمات نسخه

8299*8595285950نگاري خدمات تهیه فهرست نامه
8219*8595385950نگاري خدمات نامه

8219*8595485990خدمات تهیه متون و سایر خدمات پشتیبانی دفتري تخصصی
8230*8596185970ها  دهی و مساعدت در همایش خدمات سازمان
8230*8596285970هاي تجاري دهی و مساعدت در نمایشگاه خدمات سازمان

8130*8597085990انداز داري از محوطه یا چشم خدمات مراقبت و نگه
6399*8599185990سایر خدمات اطالعاتی 

*8599985990بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات پشتیبانی طبقه
7490-
8299

0163*8611186110خدمات پس از برداشت محصول
0164*8611286110خدمات فراوري بذر

0161*8611986110سایر خدمات پشتیبانی تولید محصوالت کشاورزي
86121861210162خدمات پشتیبانی پرورش دام و طیور  

86129861299609سایر خدمات پرورش حیوانات

 -86130861300170خدمات پشتیبانی شکار
9319

86140861400240درختانداري و قطع  خدمات پشتیبانی جنگل

8615086150گیري  خدمات پشتیبانی ماهی

0311- 
0312- 
0321- 
0322

0910*8621186210خدمات پشتیبانی براي استخراج نفت و گاز
0990*8621986210خدمات پشتیبانی براي استخراج سایر معادن

86311863113510)صورت کارمزدي یا قراردادي به(خدمات انتقال برق 
86312863123510)صورت کارمزدي یا قراردادي به(خدمات توزیع برق 

صورت کارمزدي یا  به(هاي بزرگ  خدمات توزیع گاز از طریق لوله
86320863203520)قراردادي

صورت کارمزدي یا  به(هاي بزرگ  خدمات توزیع آب از طریق لوله
3600*8633086330)قراردادي

هاي بزرگ  خدمات توزیع بخار، آب گرم و هواي مطبوع از طریق لوله
86340863403530)صورت کارمزدي یا قراردادي به(

صورت کارمزدي یا  به(هاي بزرگ  جز از طریق لوله خدمات توزیع آب به
3600*8635086330)قراردادي
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87110871103311آالت و تجهیزات  جز ماشین خدمات سرویس و تعمیر محصوالت فلزي به

87120871203312داري  هاي اداري و حساب خدمات سرویس و تعمیر ماشین
87130871309511خدمات سرویس و تعمیر کامپیوترها و لوازم جانبی 

87141871414520خدمات سرویس و سرویس و تعمیر خودرو
87142871424540خدمات سرویس و تعمیر موتورسیکلت

بندي  تریلر و سایر وسایل نقلیه موتوري طبقه خدمات سرویس و تعمیر نیم
87143871434520نشده در جاي دیگر

87149871493315خدمات سرویس و تعمیر سایر وسایل حمل و نقل
9522*8715187151خانگی برقیخدمات سرویس و تعمیر لوازم 
بندي نشده  هاي برقی طبقه آالت و دستگاه خدمات سرویس و تعمیر ماشین

87152871523314در جاي دیگر 

87153871539512هاي مخابراتی خدمات سرویس و تعمیر تجهیزات و دستگاه
87154871543313خدمات سرویس و تعمیر ابزار پزشکی، ابزار دقیق و ابزار چشمی یا اپتیکی 

9521*8715587151خدمات سرویس و تعمیر لوازم الکترونیکی مصرفی
3312*8715687159آالت تجاري و صنعتی خدمات سرویس و تعمیر ماشین

4329*8715787159برقی خدمات سرویس و تعمیر آسانسور و پله
3319*8715987159خدمات سرویس و تعمیر سایر تجهیزات  

87210872109523خدمات تعمیر انواع پاپوش یا کفش و اجناس چرمی
87220872209529خدمات تعمیر انواع ساعت و جواهرات
87230872309529اي مورد استفاده در منزل  خدمات تعمیر پوشاک و اقالم پارچه

87240872409524خدمات تعمیر مبلمان

-87290872903313بندي نشده در جاي دیگر خدمات سرویس و تعمیر سایر اجناس طبقه
9529

87310873103320آالت و تجهیزات جز ماشین خدمات نصب مصنوعات فلزي، به
رسته (در صنایع  آالت و تجهیزات مورد استفاده خدمات نصب ماشین

87320873203320، تولید صنعتی و بخش خدمات)هاي مختلف فعالیت

3320*8733187330ها خدمات نصب کامپیوترهاي بزرگ یا مین فریم
6209*8733287330خدمات نصب کامپیوترهاي شخصی و لوازم جانبی 

3320*8733387330داري هاي اداري و حساب خدمات نصب ماشین
87340873403320هاي مخابراتی خدمات نصب رادیو، تلویزیون و تجهیزات و دستگاه

آالت و تجهیزات تخصصی پزشکی و ابزارهاي دقیق و  خدمات نصب ماشین
87350873503320اپتیکی 

بندي نشده در  هاي الکتریکی طبقه آالت و دستگاه خدمات نصب ماشین
87360873603320جاي دیگر 

 -87390873903320بندي نشده در جاي دیگر خدمات نصب سایر وسایل طبقه
9521

1010*8811088111خدمات فراوري گوشت
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1020*8812088111خدمات فراوري ماهی

1030*8813088111جات خدمات فراوري میوه و سبزي
1040*8814088111هاي نباتی و حیوانی  خدمات تولید روغن

1050*8815088111خدمات تولید محصوالت لبنی
1061*8816188111خدمات تولید آرد غالت 

1062*8816288111اي خدمات تولید نشاسته و محصوالت نشاسته
1071*8816388111خدمات تولید محصوالت نانوایی

1072*8816488111خدمات تولید قند و شکر
1073*8816588111جات خدمات تولید کاکائو، شکالت و شیرینی
1074*8816688111خدمات تولید ماکارونی، نودل و مانند آن

1075*8816788111خدمات خدمات تولید غذاهاي آماده
1079*8816988111بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات تولید محصوالت غذایی طبقه

1080*8817088111خدمات تولید غذاي آماده براي حیوانات
1101*8818188111)عرق(خدمات تولید نوشیدنی الکلی تقطیر شده 

1102*8818288111خدمات تولید شراب
1103*8818388111خدمات تولید مالت و آب جو

1104*8818488111خدمات تولید نوشیدنی غیر الکلی
88190881121200خدمات تولید توتون و محصوالت دخانی

1311*8821188121خدمات تولید الیاف پارچه
1312*8821288121بافی خدمات بافتن پارچه و پارچه

1313*8821388121خدمات پرداخت پارچه
1391*8821488121)بافی بافی یا قالب هاي میل مشابه بافته(خدمات تولید پارچه کشباف 
1392*8821588121اي خدمات تولید کاالهاي پارچه

1393*8821688121خدمات تولید انواع فرش
1394*8821788121، نخ پرک یا نخ چندال و تور خدمات تولید انواع طناب

1399*8821988121بندي نشده در جاي دیگر  سایر خدمات تولید پارچه طبقه
1410*8822188122جز پوشاک خز  خدمات تولید پوشاک، به
1420*8822288122خدمات تولید پوشاک خز

1430*8822388122)بافی بافی یا قالب هاي میل مشابه بافته(خدمات تولید پوشاک کشباف 

-*8823188122خدمات دباغی و آهار چرم، خدمات آهار و رنگ خز 
88123*

1511

1512*8823288123خدمات تولید چمدان 
1520*8823388123خدمات تولید پاپوش یا کفش

1610*8831188130خدمات تولید چوب
1621*8831288130خدمات تولید صفحه روکش و پنل چوبی

1622*8831388130خدمات تولید محصوالت نجاري
1623*8831488130هاي چوبی خدمات تولید محفظه
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1629*8831988130خدمات تولید سایر محصوالت چوبی

1701*8832188140خدمات تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
1702*8832288140خدمات تولید کاغذ فانوسی و مقوا
1709*8832988140خدمات تولید سایر اقالم کاغذي
1910*8841188150سازي ککخدمات تولید محصوالت کوره 
1920*8841288150خدمات تولید مشتقات نفتی

-*8842188150خدمات تولید محصوالت شیمیایی پایه
88160*

2011

2012*8842288160خدمات تولید کود شیمیایی
2013*8842388160خدمات تولید پالستیک و الستیک 

2021*8842488160شیمیایی براي امور کشاورزيخدمات تولید محصوالت 
2022*8842588160خدمات تولید رنگ

بو  شویی، مواد تمیزکننده و مواد خوش خدمات تولید صابون، پودر لباس
2023*8842688160کننده

2029*8842788160بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات تولید محصوالت شیمیایی طبقه
2030*8842988160خدمات تولید الیاف مصنوعی  

-*8843088150خدمات تولید محصوالت دارویی
88160*

2100

2211*8851188170خدمات تولید تایر
2219*8851288170خدمات تولید سایر محصوالت الستیکی 

2220*8852088170خدمات تولید محصوالت پالستیکی
2310*8853188180تولید شیشهخدمات 

2391*8853288180خدمات تولید محصوالت نسوز یا مقاوم در برابر حرارت
2392*8853388180خدمات تولید مصالح ساختمانی از خاک رس

2393*8853488180خدمات تولید سایر محصوالت چینی و سرامیکی
2394*8853588180خدمات تولید سیمان، آهک و گچ

2395*8853688180خدمات تولید اشیاي بتونی، سیمانی و گچی
2396*8853788180دهی و پرداخت سنگ خدمات برش، شکل

بندي نشده در  سایر خدمات تولید محصول از مواد معدنی غیر فلزي، طبقه
2399*8853988180جاي دیگر

2410*8860188213خدمات تولید آهن و فوالد پایه
2420*8860288213بها و سایر فلزات پایه غیر آهنی خدمات تولید فلزات پایه گران

2511*8871188219هاي فلزي خدمات تولید سازه
2512*8871288219هاي یا کانتینرهاي فلزي خدمات تولید منبع و مخزن و محفظه

2513*8871388219خدمات تولید ژنراتور بخار
2520*8872088239خدمات تولید تسلیحات و مهمات

88731882112592کاري فلزات آوري و پوشش  خدمات عمل
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88732882122592کاري عمومی خدمات ماشین

خدمات تولید کارد، قاشق، چنگال، ابزار دستی و ابزارهاي فلزي مورد 
2593*8873388219استفاده عموم

2599*8873988219بندي نشده در جاي دیگر خدمات تولید سایر مصنوعات فلزي طبقه
2610*8874188233خدمات تولید برد و قطعات الکترونیک

2620*8874288231خدمات تولید کامپیوتر و تجهیزات جانبی
2630*8874388233خدمات تولید تجهیزات ارتباطی

2640*8874488233کاالهاي الکترونیک مصرفیخدمات تولید 
2651*8874588234یابی و کنترل گیري، آزمایش، ناوبري یا جهت خدمات تولید تجهیزات اندازه

2652*8874688234خدمات تولید انواع ساعت
2660*8874788234خدمات تولید تجهیزات پرتو افکنی، الکتروپزشکی و الکترودرمانی

2670*8874888234خدمات تولید ابزارهاي اپتیکی و تجهیزات عکاسی
2680*8874988160خدمات تولید لوازم ذخیره اطالعات مغناطیسی و نوري 

خدمات تولید موتور الکتریکی، ژنراتور، ترانسفرمر و تجهیزات توزیع و 
2710*8875188232کنترل برق 

2720*8875288232انبارهخدمات تولید باتري و 

-*8875388232خدمات تولید کابل فیبر نوري
88234*

2731

2732*8875488232خدمات تولید سایر انواع سیم و کابل الکتریکی و الکترونیکی

-*8875588170کشی خدمات تولید لوازم مورد استفاده در سیم
88232*

2733

2740*8875688232روشنایی و نورپردازي الکتریکیخدمات تولید تجهیزات 
2750*8875788239خدمات تولید لوازم خانگی

2790*8875988232خدمات تولید سایر تجهیزات و لوازم برقی
2811*8876188239و توربین) انجین(سوز  خدمات تولید موتور درون

2812*8876288239خدمات تولید تجهیزات برقی ویژه سیاالت  
2813*8876388239)شیرفلکه(خدمات تولید سایر انواع پمپ، کمپرسور، شیر و ولو 

2814*8876488239اي و رانشی  دنده دنده و اجزاي چرخ خدمات تولید یاتاقان، چرخ
2815*8876588239خدمات تولید اجاق، کوره و مشعل کوره

2816*8876688239خدمات تولید تجهیزات بلند کردن و جا به جا کردن اشیا
جز کامپیوتر و تجهیزات  به(ها و تجهیزات اداري  خدمات تولید ماشین

2817*8876788231)جانبی

2818*8876888239خدمات تولید ابزار دستی برقی
2819*8876988239آالت با کاربرد عام ماشینخدمات تولید سایر 

2821*8877188239داري آالت کشاورزي و جنگل خدمات تولید ماشین
2822*8877288239دهی فلزات و ماشین افزار آالت شکل خدمات تولید ماشین
2823*8877388239آالت متالورژي خدمات تولید ماشین
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2824*8877488239کاري و ساخت و ساز آالت معدن ماشینخدمات تولید 

2825*8877588239آالت فراوري محصوالت غذایی، نوشیدنی و دخانی خدمات تولید ماشین
2826*8877688239آالت تولید پارچه، پوشاک و محصوالت چرمی  خدمات تولید ماشین

2829*8877988239آالت با کاربرد خاص  خدمات تولید سایر ماشین
2910*8881188221خدمات تولید خودرو

2920*8881288221تریلر خدمات تولید تریلر و نیم
2930*8881388221خدمات تولید قطعات و لوازم خودرو

3011*8882188229خدمات ساخت کشتی
3012*8882288229هاي تفریحی و ورزشی قایقخدمات ساخت 

3020*8882388229آهن خدمات ساخت لکوموتیو و تجهیزات متحرک راه
3030*8882488229خدمات ساخت هواپیما و فضاپیما
3040*8882588239خدمات تولید خودروهاي رزمی

3091*8882688229خدمات تولید موتورسیکلت
3092*8882788229چرخه یا چهارچرخه مخصوص معلوالن تولید دوچرخه و تولید سه خدمات

3099*8882988229بندي نشده در جاي دیگر خدمات تولید سایر تجهیزات حمل و نقل طبقه
3100*8890188190خدمات تولید مبل

3211*8890288190خدمات تولید جواهرات
3212*8890388190جواهرات بدلیخدمات تولید 

3220*8890488190خدمات تولید آالت موسیقی
3230*8890588190خدمات تولید کاالهاي ورزشی

3240*8890688190بازي خدمات تولید وسایل بازي و اسباب
3250*8890788234پزشکی خدمات تولید ابزار و لوازم پزشکی و دندان

3290*8890988190بندي نشده در جاي دیگر خدمات تولید طبقهسایر 

8911089110صورت کارمزدي یا قراردادي خدمات انتشار، به

5811- 
5812-
5813 
5819- 
5820- 
5920

1811*8912189121خدمات چاپ
1812*8912289121خدمات مرتبط با چاپ
89123891221820صورت کارمزدي یا قراردادي بههاي پر شده  خدمات تکثیر رسانه

کاري، فشارکاري و  زنی یا منگنه کاري، قالب ریزي، پرس خدمات قالب
89200892002220خدمات مشابه براي تولید محصوالت پالستیکی 

2431*8931089310گري آهن و فوالد خدمات ریخته
2432*8932089310گري فلزات غیر آهنی خدمات ریخته
89330893202591کاري با  کاري، خم کاري یا منگنه کاري، قالب کاري، پرس خدمات پتک
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و متالورژي پودري ) سازي پروفیل(غلتک 

89410894103830صورت کارمزدي یا قراردادي ضایعات فلزي، به) بازیافت(خدمات بازیابی 
صورت کارمزدي یا  ضایعات غیر فلزي، به) بازیافت(خدمات بازیابی 

89420894203830قراردادي 

9-       
91111911118411خدمات اجرایی و قانونی

91112911128411خدمات مالی
91113911138411ریزي اقتصادي و اجتماعی و خدمات آماري فراگیر خدمات برنامه

91114911148411خدمات دولت براي تحقیق و توسعه
91119911198411سایر خدمات عمومی فراگیر دولت  

91121911218412خدمات اداري دولت در زمینه آموزش
91122911228412دولت مراقبت بهداشتی  پشتیبانی  خدمات

91123911238412امکانات رفاهی جامعه محلی خدمات اداري دولت در زمینه مسکن و
91124911248412خدمات اداري دولت در زمینه تفریح، فرهنگ و مذهب

91131911318413گیري و شکار داري، ماهی خدمات اداري دولت در زمینه کشاورزي، جنگل
91132911328413خدمات اداري دولت در زمینه سوخت و انرژي

کاري و ذخایر معدنی، تولید صنعتی و  خدمات اداري دولت در زمینه معدن
91133911338413ساخت و ساز

91134911348413خدمات اداري دولت در زمینه حمل و نقل و ارتباطات
هاي اقتصادي توزیعی و تهیه غذا  خدمات اداري دولت در ارتباط با فعالیت

91135911358413ها ها و رستوران و هتل

91136911368413خدمات اداري دولت در زمینه امور گردشگري
91137911378413اي چندمنظوره هاي توسعه خدمات اداري دولت در زمینه طرح

91138911388413خدمات اداري دولت در زمینه امور کلی اقتصادي، تجاري و نیروي کار
91191911418411کارکنان دولتخدمات اداري مربوط به 

91199911498411سایر خدمات اداري دولت، طبقه نشده در جاي دیگر
خدمات اداري دولت در زمینه امور خارجه، خدمات دیپلماتیک و کنسولی 

91210912108421در خارج از کشور

91220912208421هاي اقتصادي خارجی خدمات مرتبط با کمک
91230912308421هاي نظامی خارجی خدمات مرتبط با کمک

91240912408422خدمات دفاع نظامی
91250912508422خدمات دفاع غیر نظامی

91260912608423سوزي  خدمات پلیس و حفاظت در مقابل آتش
91270912708423ها خدمات اداري دولت در ارتباط با دادگاه

91280912808423خدمات اداري در ارتباط با بازداشت یا بازپروري افراد مجرم 
91290912908423خدمات اداري دولت در ارتباط با سایر امور نظم و امنیت عمومی

91310913108430هاي بیمه بیماري، زایمان و ناتوانی موقت خدمات اداري مرتبط با طرح
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هاي پرداخت بیمه بازنشستگی به کارمندان  با طرح خدمات اداري مرتبط

هاي بیمه ناتوانی ناشی از پیري یا بیمه بازماندگان، غیر از  دولت؛ طرح
هاي ویژه کارمندان دولت طرح

91320913208430

91330913308430هاي پرداخت حقوق بیکاري  خدمات اداري مرتبط با طرح
91340913408430هاي حق خانواده و حق اوالد برنامهخدمات اداري مرتبط با 

92100921108510دبستانی  خدمات آموزشی پیش 
92200921908510خدمات آموزشی ابتدایی

92310922108521خدمات مرحله اول آموزش متوسطه، عمومی 
*9232092230اي  خدمات مرحله اول آموزش متوسطه، فنی و حرفه

92330922208521خدمات مرحله دوم آموزش متوسطه، عمومی 
8522*9234092230اي خدمات مرحله دوم آموزش متوسطه، فنی و حرفه

8530*9241092310هاي آمادگی، عمومی خدمات آموزش دوره
8530*9242092310اي هاي آمادگی، فنی و حرفه خدمات آموزش دوره

8530*9251092390مرحله اول آموزش عالیخدمات 
8530*9252092390تکمیلی/خدمات مرحله دوم آموزش عالی

8542*9291192900خدمات آموزشی فرهنگی
8541*9291296620خدمات آموزش ورزش و بازي
8549*9291992900بندي نشده در جاي دیگر  سایر خدمات آموزشی طبقه

8550*9292092900پشتیبانی آموزشیخدمات 
8610*9311193110خدمات جراحی براي بیماران بستري

8610*9311293110خدمات پزشکی زنان و زایمان براي بیماران بستري
8610*9311393110پزشکی براي بیماران بستري خدمات روان

8610*9311993110سایر خدمات براي بیماران بستري 
93121931218620خدمات پزشکی عمومی

93122931228620خدمات پزشکی تخصصی 
93123931238620پزشکی خدمات دندان

8690*9319193191خدمات وضع حمل و امور مربوطه
8690*9319293191خدمات پرستاري

8690*9319393191خدمات فیزیوتراپی
93194931928690آمبوالنسخدمات 

8690*9319593199خدمات آزمایشگاه پزشکی
8690*9319693199برداري تشخیصی  خدمات تصویر
8690*9319793199هاي خون، اسپرم و اعضا خدمات بانک

8690*9319993199بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات بهداشت و سالمت انسان طبقه
93210931938710ها جز توسط بیمارستان خدمات مراقبت بهداشتی اقامتی به

8730*9322193311خدمات مراقبت اقامتی براي افراد سالمند
8730*9322293311خدمات مراقبت اقامتی براي افراد معلول جوان 
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8730*9322393311خدمات مراقبت اقامتی براي افراد معلول بزرگسال

ماندگی  خدمات مراقبت اقامتی براي کودکان و نوجوانان مبتال به عقب
8720*9330193319ذهنی، بیماري روحی و معتادان 

سایر خدمات اجتماعی همراه با تأمین محل اقامت براي کودکان و 
8790*9330293319نوجوانان

ماندگی ذهنی،  عقبخدمات مراقبت اقامتی براي افراد بزرگسال دچار 
8720*9330393319بیماري روحی یا اعتیاد

8790*9330493319سایر خدمات اجتماعی همراه با تأمین محل اقامت براي افراد بزرگسال
8810*9341193324آموزي براي افراد دچار معلولیت خدمات بازپروري حرفه
8890*9341293324بیکارآموزي براي افراد  خدمات بازپروري حرفه

8810*9349193323سایر خدمات اجتماعی بدون تأمین محل اقامت براي افراد سالمند
سایر خدمات اجتماعی بدون تأمین محل اقامت براي کودکان و نوجوانان 

8810*9349293321معلول

8810*9349393323معلولسایر خدمات اجتماعی بدون تأمین محل اقامت براي افراد بزرگسال 
8890*9351093321خدمات مراقبت روزانه از کودکان
بندي نشده در جاي دیگر مربوط به  خدمات راهنمایی و مشاوره طبقه

93520933228890کودکان

8890*9353093323خدمات رفاهی بدون تأمین محل اقامت
بندي نشده در جاي  اقامت، طبقهسایر خدمات اجتماعی بدون تأمین محل 

93590933298890دیگر

94110941103700خدمات شبکه فاضالب و تصفیه فاضالب
94120941203700خدمات تخلیه و تمیز کردن حوضچه فاضالب

آوري پسماندهاي خطرناک پزشکی و سایر پسماندهاي  خدمات جمع
3812*9421194221زیستی خطرناک 

جز پسماندهاي  به(آوري پسماندهاي خطرناک صنعتی  خدمات جمع
3812*9421294221)پزشکی و سایر پسماندهاي زیستی خطرناک

3812*9421994221آوري سایر پسماندهاي خطرناک خدمات جمع
3811*9422194211آوري مواد غیر خطرناک قابل بازیافت ازمناطق مسکونی خدمات جمع

3811*9422994211غیر خطرناک قابل بازیافت، سایر آوري مواد جمع خدمات
3811*9423194211آوري پسماند عادي از مناطق مسکونی خدمات جمع
3811*9423994211آوري پسماند عادي، سایر خدمات جمع
3812*9431194222هاي خطرناک سازي، تجمیع و انبارکردن پسماند خدمات آماده

,*9431294212خدمات اوراق کردن کشتی و سایر وسایل فرسوده  
94222*

3830

غیر خطرناک ) پسماندهاي(سازي مواد سازي، تجمیع و ذخیره خدمات آماده
3811*9431394212قابل بازیافت

3811*9431994212سازي سایر پسماندهاي غیر خطرناک  سازي، تجمیع و ذخیره خدمات آماده
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3822*9432194222هاي خطرناک سازي پسماند خدمات بهینه

3822*9432294222خدمات دفع پسماندهاي خطرناک
3821*9433194212محل دفن بهداشتی، پسماندهاي غیر خطرناک/خدمات دفنگاه

3821*9433294212سایر خدمات دفنگاه پسماند، پسماندهاي غیر خطرناک
3821*9433394212سوزي پسماندهاي غیر خطرناک زباله

3821*9433994212سازي و دفع سایر پسماندهاي غیر خطرناک خدمات بهینه
3900*9441194900سازي، هوا خدمات اصالحی و پاک
3900*9441294900سازي، آب سطحی خدمات اصالحی و پاک
3900*9441394900و آب زیرزمینیسازي، خاک  خدمات اصالحی و پاک

خدمات مهار، کنترل و نظارت و سایر خدمات اصالحی مکان آلوده شده، 
3900*9442094900بندي نشده در جاي دیگر طبقه

3900*9443094900سازي ساختمان خدمات اصالحی و پاک
3900*9449094900بندي نشده در جاي دیگر  سایر خدمات اصالحی طبقه

94510943108129روبی خدمات رفت و روب خیابانی و برف
94590943908129سایر خدمات نظافت عمومی

3900*9490094900بندي نشده در جاي دیگر  سایر خدمات حفظ محیط زیست، طبقه
95110951109411هاي بازاریان و کارفرمایان  اتحادیه/هاي خدمات سازمان
95120951209412هاي متخصصان  اتحادیه/هاي خدمات سازمان
95200952009420هاي صنفی خدمات اتحادیه

95910959109491خدمات مذهبی  
95920959209492هاي سیاسی  خدمات سازمان
95991959919499هاي حقوق بشر خدمات سازمان

95992959919499هاي طرفدار محیط زیست خدمات گروه
95993959929499هاي خاص سایر خدمات حمایت از گروه

بیمارستان، (سایر خدمات اصالحات مدنی و کمک به تسهیالت محلی 
9499*9599495991)   مدرسه، مسجد و غیره

95995959939499هاي جوانان انجمن/ها خدمات کانون
95996959999499خدمات اعطاي کمک هزینه

95997959999499)ها ها و بازي جز ورزش به(هاي فرهنگی و تفریحی  کانون
95998959999499هاي مدنی و اجتماعی سایر سازمان

95999959999499بندي نشده در جاي دیگر هاي عضویتی، طبقه سایر خدمات سازمان

,*9611196111خدمات ضبط صدا   
96130*

5920

,*9611296111خدمات ضبط زنده
96130*

5920

961135920هاي اصلی ضبط صدا نسخه
,9612196121,5911هاي تلویزیونی  خدمات تولید فیلم، ویدئو و برنامه
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96130*,
96149*

6020

96122هاي رادیویی خدمات تولید برنامه
96122,
96130*,
96149*

5920,
6010

,961235911هاي رادیویی و تلویزیونی  ها، ویدئوها و برنامه هاي اصلی فیلم نسخه
5920

,*9613196112خدمات تدوین صوتی تصویري
96142*

5912

,*9613296112برداري نسخ اصلی  خدمات تبدیل و نسخه
96142*

5912

5912*9613396142خدمات تصحیح رنگ و ترمیم دیجیتالی
96134961425912هاي تصویري خدمات جلوه

5912*9613596142)پویا نمایی(خدمات انیمیشن 
5912*9613696142گذاري   گذاري و زیرنویس گذاري، عنوان خدمات شرح

,*9613796112خدمات تدوین و طراحی صدا
96142*

5920

5912*9613996142سایر خدمات پس از تولید
96140961415913، نوار ویدئو و برنامه تلویزیون)سینمایی(خدمات توزیع فیلم 

,9615096151)سینمایی(خدمات نمایش فیلم 
961525914

96210962109000هاي هنري نمایشی  خدمات تبلیغ و سازماندهی برنامه
9000*9622096220هاي هنري نمایشی  خدمات تولید و ارائه برنامه

9000*9623096230خدمات اداره کردن تسهیالت هنرهاي نمایشی 
96290962909000کننده زنده هاي سرگرم سایر خدمات هنرهاي نمایشی و برنامه

96310963109000خدمات هنرمندان هنرهاي نمایشی
جز  سازها و سایر هنرمندان، به سازها، مجسمه خدمات نویسندگان، آهنگ

96320963209000هنرمندان هنرهاي نمایشی 

جز  سازها و سایر هنرمندان، به نسخه اصلی آثار نویسندگان، آهنگ
963309000سازها ها و مجسمه هنرمندان هنرهاي نمایشی، نقاش

9102*9641196411داري براي موارد غیر از اماکن و بناهاي تاریخی  خدمات موزه
96412خدمات حفاظت از اماکن و بناهاي تاریخی

9103*9642196421شناسی و جانورشناسی هاي گیاه خدمات مربوط به باغ
خدمات مربوط به مناطق حفاظت شده، شامل خدمات حفاظت از حیات 

9103*9642296422وحش

9319*9651196510خدمات برگزاري رخدادهاي ورزشی و بازي ورزشی
9312*9651296510هاي ورزشی خدمات باشگاه
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9311*9652096520خدمات اداره مراکز ورزشی و بازي ورزشی

96590965909319سایر خدمات ورزشی و بازي ورزشی 
96610966109319خدمات ورزشکاران

9319*9662096620خدمات پشتیبانی مرتبط با ورزش و تفریح
9321*9691096910خدمات پارک بازي و مراکز سرگرمی مشابه

9200*9692196920خدمات قمار آنالین
9200*9692996920بندي سایر خدمات قمار و شرط

96930969309329اي  هاي سرگرمی سکه خدمات دستگاه

96990بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات بازي و سرگرمی طبقه
96220*,
96520*,
96990

9329

97110971109601اي شویی سکه خدمات لباس
97120971209601) شامل تمیزکردن محصوالت خز(شویی  خدمات خشک

97130971309601اي سایر خدمات تمیز کردن اقالم پارچه
97140971409601خدمات اتوکشی  

97150971509601آمیزي خدمات رنگرزي و رنگ
97210972109602هاي زنانه و مردانه خدمات آرایشگاه

97220972209602خدمات آرایش، مانیکور و پدیکور
97230972309609خدمات مطلوبیت جسمانی 
97290972909602بندي نشده در جاي دیگر  سایر خدمات زیبایی طبقه

97310973109603ها  خدمات قبرستان
97320973209603خدمات کفن و دفن

97910979109609خدمات همراهی
97990979909609بندي نشده در جاي دیگر سایر خدمات متفرقه طبقه

98000980009700خدمات خانگی
99000990009900مرزي  ها و نهادهاي برون خدمات سازمان


